
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL PARADIS DE DANTE  

LA DIVINA COMÈDIA III 

Dissabte  7 de Març de 2015, de 19 A 21h.  

BASES PARTICIPACIÓ  

De manera que la Comèdia (...) és sobretot una esplèndida narració, un viatge per a descobrir i ordenar el 

món sencer i la pròpia vida, com l’Odissea d’Homer, com el Quixot de Cervantes, com l’Ulisses de Joyce. 

(Joan F. Mira)  

Fabra i Coats i Insectotròpics organitzen tres experiències creatives d'intercanvi que 

tindran com a fil conductor La Divina Comèdia de Dante Alighieri.  

Aquesta proposta vol ser un camp d'experimentació compartida, oberta al públic i que 

aprofundeixi en els principis bàsics de la companyia: el mestissatge i el treball col·lectiu.  

La convocatòria està oberta a creadors de qualsevol àmbit: vídeo-creació, cinema, 

pintura, escultura, arts performeratives, teatre, dansa, escenografi(a, fotografia, 

il.luminació, escriptura, etc.  

La sessió vol reunir tot tipus de creadors en un mateix espai, envoltats de públic, treballant 

lliurement, de forma individual o col·lectiva, desenvolupant les seves propostes. 

 

Característiques concretes del Paradís: 

 

Aquest cop el Paradis será una festa on tothom haurà de representar la seva visió del Paradis. 
NO necessàriament del Paradis del Dante, sino el paradis que cadascú vulgui  

imaginar.  
 

Volem que aquest cop el Paradis de Dante es representi dins d´un espai envoltat de pantalles  

amb el públic dins aquest espai, a la manera d´una festa-concert-discoteca. 
  

Tothom que hi participi podrà projectar la seva proposta en aquestes pantalles de forma 
simultània a la resta del creadors de manera que la festa estigui rodejada dels visuals de tots 

plegats.  
 

Els creadors podrán treballar just a sota de la seva pantalla, al voltant de l´espai de ball i oberts 

al públic. 
 

Tambe s´acceptaran propostes per desenvolupar-se al mig del public o interaccionant amb ell. 
Dança, performers, etc i que no puguin o no vulguin que la seva imatge es projecti en pantalla. 

 

La durada de l´acció será al voltant de les dúes hores minim i segons com sigui la resposta del 
públic, la festa “ es podría alargar més . 

 
 
 



1. Data, lloc i horari 3a sessió  

Planta Baixa de Fabra i Coats (Carrer de Sant Adrià 20) (www.fabraicoats.bcn.cat) 

Dissabte 7 de Març , de 18h a 20h 

2. Procés de selecció  

 
 La selecció es realitzarà a partir de les propostes rebudes, el tamany de l’espai i el material que del 

que es disposarà i per tant el nombre de participants serà limitat. La selecció serà a càrrec 

d’Insectotròpics.  

Per a inscriure’s, cal descarregar i omplir el formulari d’inscrició que trobareu junt amb aquestes 

bases. Un cop cumplimentat el formulari, caldrà enviar-lo a lagrancomediadivina@gmail.com  

Aquest formulari el trobareu a la web de la companyia: www.insectotropics.com  

3. Període de presentació  

La presentació de propostes s'haurà de realitzar entre 26  de Geber fins 16 de Febrer del 

2015. Fora d’aquest termini les propostes rebudes seran desestimades. Posteriorment 

s’anirà informant dels periodes de presentació de les altres 2 jornades, a través del mail, 

newsletters, web i xarxes socials.  

4. Confirmació de participació  

La confirmació de participació es comunicarà via mail a partir del 18 de Febrer. S’informarà així 

mateix als que quedin fora d’aquesta. Abans de la sessió, es farà una reunió prèvia per explicar amb 

detall el funcionament d’aquesta i altres dubtes que puguin sorgir.  

5. Materials  

Cada creador es portarà el seu propi material per treballar. Tant els Insectotròpics com Fabra i 

Coats queden exclosos de qualsevol responsabilitat sobre el material aportat pels creadors 

convidats.  

6. Cessió de drets  

Tothom que participi podrà aprofitar, pels seus propis projectes, qualsevol dels materials generats i 

manipulats per tots al llarg de la jornada. Aquesta premisa inclou els Insectotròpics.  

Durant la sessió es captaran imatges fotogràfiques i audiovisuals per usar com a material 

promocional. Els participants cedeixen els drets d'imatge a l'organització per a finalitats 

promocionals i no comercials.  

9. Promoció  

La promoció referent a la sessió es difondrà a través de les diferents eines de comunicació, com ara 

la web, el facebook o el twitter i a través dels mitjans de comunicació.  

IMPORTANT: La inscripció a la Sessió implica l'acceptació de les seves bases. L'organització es reserva el dret 

de modificar-les sense un avís previ per raons de causa major i/o de necessitat.  


