CAPRINA

presenta:

SOLO EVA

!
Un Espectacle Familiar.
De Sala Adaptable a Exterior.
Clown Contemporani-Sense Text-

Homenatge a l’Eva
que habita en cada dona.

Solo Eva

Reivindica un sol Dret:
el de poder Estimar y ser Estimada.

parteix del mite d'Adam i Eva com a

pretext per abordar el tema de la Llibertat davant del
plantejament d'una Autoritat externa. Solo Eva, s'allunya
del mite fins al punt que no trobarem paral·lelismes amb el
mateix, però, veurem símbols. Es tracta d'una peça
contemporània en clau de clown, que preten plasmar el
conflicte existencial que resideix en la dualitat personal com a
principal impediment per viure en expansió (Paraíso)així
com, els condicionaments que traginem fruit dels prejudicis,
tradicions i convencions socials. En aquesta proposta, es
posa l’accent amb la capacitat per autocrear-nos i prendre
decisions en oposició al concepte de destí. Solo Eva és un
viatge a l'origen, a l’essència.

Parla de que la veritable emancipació
comença en l'ànima de cada dona.

Sense Adam perquè l'únic antagonista és
l'autoritat que cadascuna s'auto infligeix.

SINOPSI
Aquesta pallassa avui és EVA. Una EVA
quotidiana i contemporània, de carn i ossos i amb
costelles pròpies. Sense Adam (ni tampoc Pecat
Original) viu en conflicte entre el voler i el deure,
presa de la seva rutina i de la seva dualitat. La
nostre EVA, ensopegarà amb si mateixa en la
recerca del Paradís i ho farà tot per resoldre les
seves dificultats tenint alhora l'oportunitat de fer
una lectura genuïna de l'acte de “mossegar la
poma” i de qüestionar-se sobre l’autoritat ¿ens
creen o... ens creem?

FITXA ARTÍSTICA
Titul: SOLO EVA
Cia: Caprina
Disciplina: Clown
Duraciò: 45’
Idioma: sense text
Públic: Familiar
Creaciò e Interpretaciò: Isabel Morera
Ull Extern: Alba Sarraute
Escenografia: Miguel Ángel Morales
Vestuari: Caprina
Fotografia: Eulàlia Prat
Diseny llum: Sandra Caballero
Video: Julián Waisbord
Inspiraciò Musical: Charles Chaplin
Necessitats Tecniques:
- Mides escenari: 7x4 metres
- Sò: taula de sò amb cablejat i accesoris nessesaris
- Iluminaciò: vares de llum amb filtres - Montatge y desmontatge: 45’

CONTACTE:
!

+34 606 999 295
info@lacaprina.com
!

