Els Viatges d` #ALEXiELENA

Sinopsi:
#ALEXiELENA, dos companys de pis, realitzen uns viatges reals i virtuals al passat, al voltant del segle XVII, a llocs com Anglaterra,
França, Itàlia o Espanya. Vos atreviu a descobrir com compaginen la seua realitat amb la ficció...?

Objectius:
Apropar als xiquets/joves el teatre clàssic mitjançant la quotidinitat del seu dia a dia, la tecnologia, les xarxes socials i el seu propi
llenguatge.
Per això combinem els textos de Shakespeare, Molière, Goldoni, Tirso de Molina i Lope de Vega, amb un text contemporani, àgil
i proper, dividint l’espectacle constantment en dos plànols: l’actual i el clàssic.
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Equip:
Text, direcció i producció: Teatro del Contrahecho
Intèrprets: Pilu Fontán i Alberto Baño 		
Assessora de moviment: Idoya Rossi
Il.luminació: Víctor Antón
Vestuari: Piluca Muñoz de Morales i Pilu Fontán
Màscares: ArtCuero
Música original: Luis Miguel Lucas		
Assessora de vers: Alba Enríquez
Videoescena: MalVistos
Actors videoescena: Inma Iranzo i Borja Muñoz
Disseny gràfic: Laura Valero i María Parra
Fotografia: Vicente A. Jiménez
Video: Bolet produccions
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Espai Escènic:
Utilitzarem una pantalla que servirà de projecció d’imatges i video,
d’ombres xineses i de ciclorama.
Combinarem allò clàssic amb allò contemporani a tots els nivells:
Vestuari, música, text, màscares, moviment, personatges, objectes…
L’ espectacle compta amb diverses disciplines: Commedia dell’Art,
esgrima, dansa contemporània i clàssica, ombres xineses, vers, rap,
audiovisual…

60 minuts
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Breu Historial de Teatro del Contrahecho:
La companyia està formada per Marcos L. Hernando, Pilu Fontán i Alberto Baño. Tots ells llicenciats en interpretació textual per la
ESAD-València. Han treballat en diferents companyies com Teatre de l’Abast (Tartuf o L’ànima bona de Sezuan dirigides per Ramón
Moreno), L’Horta teatre (El conte enrere, dirigida per Roberto García), Si hay un último… dirigida per Jerónimo Cornelles, En un banco
dirigida per Paula Llorens, La dama boba de Lope de Vega, per Victoria Savelieva, entre d’altres.
La companyia naix en 2013 amb un projecte per al festival
Russafa Escènica: l’ espectacle Los alegres incompetentes
amb text i direcció de Marcos L. Hernando. També té
al seu repertori l’obra breu La importancia de llamarse
Ernesto para un perro i la peça El barroco se nos cae
representada al Cabanyal Íntim 2015 i al cicle Teatre de
l’Altre de la Carme Teatre. Ambdues dirigides per Marcos
L. Hernando.
En 2016 la companyia es llança amb el seu primer juvenil:
Els viatges d’#ALEXiELENA. Havent participat en la
campanya escolar de Madrid amb bona critica. A més
compta amb la nominació de millor actriu en Cullera A
Escena.

Contacte:

teatrodelcontrahecho@gmail.com

Alberto Baño, 658 019 584

4

