
*Comunicat de premsa
Per qualsevol aclariment, material extra o entrevista, podeu demanar-ne als
responsables de CRIM o de La Caldera, per e-mail o per telèfon. Vegeu els contactes al
final del comunicat.

LA PLATAFORMA CRIM, CREADORS INDEPENDENTS EN MOVIMENT,
ORGANITZA LA SETMANA ESCENA CRIMINAL A LA CALDERA,
BARCELONA

Del 24 al 30 d’octubre de 2011 té lloc a La Caldera (Torrent d’en Vidalet 43,
Barcelona), el primer festival Escena Criminal, organitzat i dirigit per la Plataforma
CRIM. Es programen 3 espectacles cada vespre, a partir de les 19.00 a la Sala 0 de La
Caldera, amb entrada gratuïta.

QUÈ ÉS CRIM ?

La Plataforma CRIM, Creadors Independents en Moviment,  neix a Barcelona l’octubre
del 2010. CRIM agrupa més de 50 artistes de les arts escèniques que treballen
professionalment en la creació i el desenvolupament de pràctiques i pensament
contemporanis, al voltant de la dansa i del cos com a mitjà d’expressió.

La manca d’estructures de suport a les creacions organitzades fora d’un marc de
companyia estable obliga els creadors independents a treballar amb recursos molt
limitats, irregulars i inestables, cosa que dificulta enormement el seu desenvolupament i
creixement professional.

La plataforma CRIM sorgeix com un espai d’unió, acció, intercanvi i reflexió entre
artistes independents de diverses edats i experiències, amb l’objectiu comú de generar
iniciatives que ajudin a millorar, dignificar, enriquir i donar visibilitat a les seves
pràctiques artístiques.

UN FESTIVAL AUTO-GESTIONAT PELS ARTISTES, REACCIÓ A LA
MANCA D’INVERSIÓ EN LA CREACIÓ CONTEMPORÀNIA EMERGENT, AMB
ENTRADA GRATUÏTA

La Caldera - Centre de creació de dansa i arts escèniques contemporànies -  acull la
setmana de festival Escena Criminal dins de les trobades períodiques anomenades
‘Caldera Obert’. Gràcies al seu esperit d’experimentació i risc, La Caldera amb el seu
director artístic, Alexis Eupierre, ha decidit donar carta blanca als artistes de CRIM per
l’organització d’una setmana densa d’activitats (de dilluns a diumenge sense
interrupcions), en la qual es veuran espectacles en viu i vídeo dansa, amb un punt de
trobada diari al finalitzar les funcions (Bar Goitibera, carrer Perla, 2).

La concepció i l’estructura d’Escena Criminal neix com a reacció a la manca
d’inversions en recursos, espais i temps cap a la creació contemporània. Els membres de
la plataforma han juntat forces i han optat per una col·laboració de 360 graus, amb la
doble finalitat de generar sinergies entre els artistes i fer-se conèixer al públic. Escena
Criminal és un festival totalment auto-gestionat per la Plataforma CRIM, la qual, a més



a més de presentar el treball artístic, es fa càrrec de la logística, la difusió, el muntatge
tècnic i la regidoria. Els artistes decideixen comunicar-se directament amb el públic,
obviant les dinàmiques d’influència política i d’intermediació dels programadors.

Aquesta primera edició d’Escena Criminal serà una ocasió per medir el pols de la
creació contemporània emergent i de les modalitats d’auto-gestió d’activitas artístiques
dirigides al públic. És prevista una segona edició del festival, del 8 a l’11 de desembre a
l’Antic Teatre, a Barcelona.

ELS CONTINGUTS DEL FESTIVAL

Seràn 28 propostes artístiques: 10 vídeo dansa, que es presenten en un únic passi
diumenge 30 d’octubre; 17 seran peces de curta i mitjana duració, obra dels membres de
la Plataforma CRIM; una peça d’artistes convidats provinents d’Helsinki, Finlàndia,
dimarts 25 d’octubre.

Graella de programació completa:

dilluns, 24 d'octubre a les 19h – Sala 0
. Col·lectiu Amoro - "Història d'una passió"
. Mireia de Querol - "I tots els altres"

dimarts, 25 d'octubre a les 19h – Sala 0
. Marcelo Palma - "Petalouda"
. Arantza López - "Conversando íntimamente"
. Anna-Mari Karvonen, Anna Mustonen, Masi Tiitta, Saara Töyrylaä - "Song of
butterflies"

dimecres, 26 d'octubre a les 19h – Sala 0
. Irgman Escher - "Post mortem"
. Las Carmelas - "Texere"
. Les filles Föllen - "Unter der schönen Haut: Rhythmus"
. Ta ba Let - "Tripletes"

dijous, 27 d'octubre a les 19h – Sala 0
. Angela Lamprianidou - "Alihop"
. Neus Villa - "Entresól"
. Anna Bussey - "Figura 8"

divendres, 28 d'octubre a les 19h – Sala 0
. Pere Faura - "Dansa real ja"
. Karen Mora - "Proyecto Bartola"
. Mireia de Querol - "I think you should wear something yellow"

dissabte, 29 d'octubre a les 19h – Sala 0
. CollectifPoPs - "Units"
. Col·lectiu Maria Montseny | Anna Rubirola - "Coristes"



diumenge, 30 d’octubre a les 19h – Sala 0
. Passi de vídeo dansa

CONTACTES

CRIM: http://plataformacrim.wordpress.com
Ariadna Estalella: e.ariadna@gmail.com  +34 606088846
Margherita Bergamo: margheritabergamo@gmail.com   +34 635300277

La Caldera: http://www.lacaldera.info/noumenu/index.html
David Pintó: lacaldera@lacaldera.info  +34 93 415 68 51


