En 1993 nacía
COMMEDIA
Un espectáculo de “commedia
dell’arte” que levaba por subtítulo
Un xoguete para Goldoni
porque quería ser unha homenaxe
ao gran comediógrafo veneciano no
200 aniversario da súa morte
Centos de funcións
polos palcos de distintos países
Centos de festas teatrais

25 anos despois e, no posible,
co mesmo equipo, renace
COMMEDIA
E pretende ser de novo un
xoguete... para o público
E unha festa para celebrarmos
as vidas dedicadas a este oficio,
homenaxe ás xentes da escena,
nomeadamente ás que xa non
están connosco, con especial
lembranza para Alfredo Laforet
e Andrés Pazos que, daquela,
participaron no proxecto

A

ese xénero nacido en Italia coa chegada
da luz do Renacemento e que se define
xustamente por iso, pola luz e a enerxía lúdica
que aportou á escena europea

Con Víctor Mosqueira (Arlecchinno),
Marcos Orsi, (Ladrón, Tiburzio, Pancrazio, Pantalone),
Nuria Sanz (Arxentina), Avelino González (Ladrón, Brighella),
César Goldi (Dottore) e Sergio Zearreta (Capitán Milhomes)
O texto deste espectáculo foi escrito a partir do “canovaccio” (esbozo ou argumento)
de Carlo Goldoni, “O anel máxico”, ao que se lle achegaron fragmentos de creación propia,
da tradición da “commedia dell’arte”, ou baseados nas improvisacións dos ensaios,
nunha dramaturxia de Cándido Pazó
Coa dirección musical de Fernando Reyes, a iluminación de Afonso Castro
e o deseño de escenografía, vestiario, máscaras e cartaz de Suso Montero
A realización da escenografía, vestiario e máscaras foi de Isi Seoane e María Villas (confección),
David Fuentes (carpintaría e montaxe), Soco Seoane (tintes) e Xoan Piñón (fotografía técnica)
A preparación física e ensaios en xira é un labor de Marcos Orsi
O traballo técnico en xira corre a cargo de Afonso Castro, Miguel Cabaleiro ou Héctor Pazos
Axuda en meritoriaxe de Marielvy Martínez. Produción executiva de Lilian Portela
Co noso agradecemento a
Avelino Cores “Fáber”, Patricia Cela, César Arias, Elviriña
de Chuca e Francisco M. Barreiro.
Co noso abrazo a Santi Prego e Evaristo Calvo, actores da
COMMEDIA do 93 que, ao seu pesar, non puideron
acompañarnos nesta nova aventura.
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