


it is what 

it is

- Frank Stella -

Despendre’s 
Deixar brotar la realitat.
El joc mínim. La connexió màxima de dos fragments.
El públic que envaeix l’espai escènic. L’espai escènic que irromp 
a l’edifici.
L’espectador que es converteix en actor reescrivint la realitat. El 
present que es transforma en un joc d’anada i tornada.
Ja no hi ha escenari, ja no hi ha butaques.
Ja no hi ha actor, ja no hi ha públic.
Ja no hi ha actuació, només veritat.
Una experiència col·lectiva en un lloc inusual, on una pista blan-
ca, llisa, minimal serà l’espai de joc. 



Simplicity of 

shape does 

not necessari-

ly equate with 

simplicity of 

experience

El nostre punt de partida és el minimalisme.
El moviment minimalista neix com una contraproposta a l’art purament de-
coratiu i incideix en l’experiència del públic amb l’obra.
Per a nosaltres, avui en dia, és encara necessari replantejar la funció de l’es-
pectacle en viu i la seva relació amb el públic. 
Treballem només amb el que és necessari: 
Una expressivitat major amb el mínim de recursos.
Partim del mecanisme essencial d’un espectacle: Aquell que genera l’acció 
(actor) i aquell que rep l’acció (públic).
Així doncs, la nostra recerca principal és la relació actor-espectador.
Ens inspirem en les grans escultures del minimalisme que col·loquen a l’es-
pectador en un diàleg directe i físic de cos a cos. Aquestes escultures s’han 
de recórrer físicament per poder apreciar l’obra en la seva totalitat, l’espec-
tador s’ha de confrontar de manera activa amb el volum, el pes i els espais 
que aquesta genera.
Aquestes obres d’art ens han inspirat a modificar l’espai escènic eliminant la 
divisió escena-butaques i, generant amb aquest canvi, una connexió d’igual a 
igual amb el públic.
Reduïm l’activitat de l’artista i augmentem l’activitat de l’espectador.
Nosaltres (els que accionem) modifiquem al públic, però en aquest cas, ells 
(els que reben l’acció) també ens modifiquen a nosaltres, de tal manera que 
es confonen els límits i es barregen les accions d’uns i altres.
Volem construir una experiència recíproca on el públic construeix amb no-
saltres l’obra d’art.

- Robert Morris -



En aquest moment de la història volem viure.
Estem afamats de col·leccionar bons moments i experiències úniques, perquè 

estem rodejats d’informacions banals i prescindibles, de fotos idíliques d’expe-
riències no viscudes.

Però en el fons, el què volem és viure.
La nostra intenció és crear, juntament amb el públic, una experiència 

escènica senzilla, simple i minimalista.
Creiem que a la senzillesa està l’essència i l’oportunitat de sentir 

més àmpliament tot allò que no es veu. L’acció senzilla és per a 
nosaltres la lupa de les sensacions.

És per això que trenquem literalment les capes del teatre 
i de l’espai escènic, trenquem les nostres pròpies capes 

i us preguntem a vosaltres, públic, fins on esteu dis-
posats a viatjar amb nosaltres.

En aquest espai estarem a prop d’una manera 
molt poc habitual, us escoltarem respirar i 

escoltareu les nostres imperfeccions, veu-
rem la tensió en els vostres cossos i vo-

saltres llegireu la nostra pell.
Benvinguts, benvinguts a això que 

encara no sabem què serà, per-
què us estem esperant per 

crear-ho amb vosaltres.
Benvinguts al vostre es-

pectacle.

Je crois sincèrement que 

le tableau est autant 

fait par le regardeur que 

par l'artiste

- Marcel Duchamp -



Minimalism is not defined by what is not there but by the 

rightness of what is

- John Pawson -



ART IT'S NOT SUPPOSED TO 

BE COMFORTABLE

- Richard Serra -

En un intent de traspassar les fronteres de l’espectacle en sí i amb la finalitat de 
generar un ambient propici per al joc, hem creat un espai escènic particular: 

una escultura gegant minimalista.

Aquest espai invaeix i modifica el lloc on està i l’espectador té la possibilitat de 
moure’s lliurement perdent així la noció del què és a dins i què és a fora, el què 
és escena i el què és grada.

L’espai de l’espectacle i l’espai on es fa l’espectacle ténen la ma-
teixa importànica per a nosaltres. 

En aquesta escultura gegant, el públic transita l’espai artístic, hi fa una inmersió,
Aquesta relació fluida de l’espai, iguala als artistes amb el públic i al públic entre 
sí, eliminant qualsevol punt de vista privilegiat.



less

is

more
- Mies van der Rohe -
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- Antoine de Saint-Exupéry -

La perfection est atteinte, non 

pas lorsqu'il n'y a plus rien è 

ajouter, mais lorsqu'il n'y a 

plus rien a retirer


