29 ABRIL
diumenge, 19 h

OTHELO

de William Shakespeare

Matias Bassi, Elvira Gomez, Gabriel Beck i Martín López, especialistes en teatre físic,
clown i burlesc, reinterpreten la famosa tragèdia de William Shakespeare en un muntatge
que va ser tot un èxit al cicle Off de La Villarroel, i va exhaurir totes les entrades.
Els quatre actors interpreten els catorze personatges que apareixen a l’obra en un exercici
magnífic de fregolisme ideat per Gabriel Chamé Buendia. El muntatge juga amb
la quarta paret, la imaginació, el multimèdia i els espais.
Director, actor, pedagog i mestre del clown, Gabriel Chamé va formar part de La Compañía
Argentina de Mimo. És el fundador de la companyia El Clu del Claun i, des de 1990,
ha anat presentant els seus treballs trencadors per Europa.

A Europa també ha dirigit i actuat
en nombrosos espectacles com:
Una temporada a l’infern (París, 1990); Coup de Chance (París,
1992); Ubú Rey (Alemanya, 1993);
Todo va vian (Sevilla, 1994); Trabajos de amor perdidos (Sevilla,
1995); Trilogía de veraneo (Buenos
Aires, 1997); La folie de Isabel (París 1998); El pájaro verde (Sevilla,
1999); Los dos hidalgos de Verona
(París i Madrid, 2002) i Las criadas
(Madrid, 2003); entre d’altres.

Gabriel Chamé Buendia
Director, actor, pedagog i mestre
del clown, Gabriel Chamé va formar
part de La Compañía Argentina de
Mimo amb la qual va participar en
set espectacles censurats per la
dictadura militar a l’Argentina.
És el fundador d’El Clu del Claun,
la companyia que va delectar i va
fer descobrir al públic Iberoamericà una nova visió estètica.
Des de 1990 Gabriel Chamé ha
estès el seu treball per Europa
desenvolupant la investigació teatral, ha dirigit nombrosos cursos
a Espanya, França i Alemanya.
Ha estat professor d’actors espanyols com Paco León, Paz Vega o
Alex O’Dogherty, entre d’altres.

De 1999 a 2004 va ser clown del
Circ du Soleil a l’espectacle Quidam, amb el qual va fer gira per
Europa, Estats Units i Japó. Des
del 2005 interpreta Llegué para
irme, on és l’actor, l’autor i el director juntament amb Alain Gautre. El 2009 protagonitza Cuento
de invierno, de William Shakespeare a París. L’any 2011 va ser clown
a Storm, un muntatge del Cirque
Imagineire, amb el qual va fer gira
per Espanya. Al 2013 adapta i dirigeix la versió còmica del clàssic de
Shakespeare, Othelo, amb el qual
guanya el dos Premios Teatro del
Mundo. L’any 2014 crea Last Call i
al 2016 Triiio 154 Años de Experiencia.
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ESPECTACLE EN CASTELLÀ

Durada: 1 hora i 40 min

En cinema ha participat a 8 citas,
Igualita a mi, La montaña rusa,
Muertos de amor i Mortadelo y Filemón. En televisió ha aparegut a
la sèrie Impares, d’Antena3.

Espectacle guanyador dels Premis Teatres del Món 2013
Millor adaptació - Millor actor (Martín López) - Millor direcció
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