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Prometeo
Diu el mite que Prometeu és castigat per Zeus per haver lliurat el foc als éssers humans,
alliberant-los així de la seva condició animal. Així, una àliga devorarà eternament el fetge de
Prometeu per haver desobeït el cap de l'Olimp. Encara que també podríem dir que una àliga
devorarà eternament el fetge de Prometeu per haver donat una oportunitat a la humanitat a
través d'un acte de solidaritat. És Prometeu un sabotejador que mereix el seu càstig o algú que
es posa en perill en primera persona per rebel·lar-se contra poders despòtics? Com es relaciona
el mite original amb la reinterpretació realitzada per Mary Shelley a través del seu Dr.
Frankenstein? Podria ser Julian Assange un Prometeu dels nostres temps? Els mites grecs, com
tots els mites, hi són perquè a través d’ells puguem interrogar-nos sobre la naturalesa humana,
no per força per trobar respostes unívoques.

OLYMPUS
Prometeu és el primer volum del projecte OLYMPUS, una sèrie teatral basada en una visió crítica
i disruptiva dels mites grecs destinada exclusivament a un públic infantil. A través d'una mirada
complexa, atrevida i multirreferencial, OLYMPUS proposa diversos volums de 45 minuts realitzats
mitjançant un narrador en escena que manipula maquetes, figures en miniatura, diverses
càmeres de vídeo en directe i recursos online.
El projecte està pensat per a ser presentat en la seva versió escènica, però hi ha una adaptació
online apta per a situacions de confinament.
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Què
Què passa quan presentem un mite grec davant els ulls de nenes i nens? Què passa en la seva
ment quan senten parlar per primera vegada de Prometeu, Ariadna, Ícar, Persèfone, Medusa, el
Minotaure, Faetont o Aracne? Els mites grecs, que estan a la base de la cultura occidental,
apareixen avui desdibuixats en el nostre panorama cultural. Quelcom deu haver passat amb la
transmissió d'aquests perquè hagin quedat relegats i que només alguns privilegiats aconsegueixin
assolir-los, comprendre'ls i gaudir-los.
OLYMPUS es presenta com un projecte que serveixi de porta d'entrada a la mitologia grega per
a nenes i nens, a partir d'una revisió crítica i desenfadada, connectant els mites amb alguns dels
temes claus dels nostres dies. Per aquesta raó, la sèrie està concebuda només per a públic infantil,
sense la presència d'adults a la sala. Prometeu es proposa robar el foc a Netflix per donar-lo als
nens.
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Com
Prometeu es formalitza de dues maneres diferents, però sempre a partir d'un principi de
lleugeresa, portabilitat i mobilitat.
Versió en viu presencial. Un storyteller / performer equipat amb un ordinador, una càmera de
vídeo, una taula i un projector. El performer presenta la història barrejant la narració oral amb la
manipulació de figures en miniatura i peces de jocs de construcció com a protagonistes a través
de la càmera de vídeo, tot això realitzat en directe. A més, diferents digressions acompanyen la
narració, proposant en la projecció passejades a través de google maps fetes en directe, la
presentació de quadres clàssics, captures de còmics, fragments de pel·lícules, superherois,
conceptes artístics o científics connectats amb el mite que s'està explicant, etc. Es dona peu a la
interacció pautada del performer amb els nens a través de preguntes i de propostes de reflexió.
En aquesta formalització, el performer té una relació directa amb el públic (no mediada per cap
pantalla), els espectadors poden veure tant l'acció del performer en directe com el resultat de la
projecció i es produeix una major comprensió del dispositiu per part de públic.
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Versió en viu amb streaming online. Un storyteller / performer situat en el seu propi espai i
davant d'un ordinador convoca a un grup de màxim 11 nens, cada un en el seu propi espai i
davant d'algun tipus de dispositiu electrònic de comunicació (ordinador o tablet). El performer
presenta la història utilitzant els mateixos elements i recursos que en la proposta presencial, però
aquesta vegada utilitzant una webcam com a mitjà entre el performer i els espectadors, un grup
reduït de nens perquè es pugui mantenir un cert nivell d'interacció entre el performer i aquests,
garantint una experiència semblant al fet teatral presencial que és el que diferencia Prometeu de
propostes digitals basades en continguts pre-enregistrats.
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Agrupación Señor Serrano
Fundada per l’Àlex Serrano a Barcelona el 2006, l’Agrupación Señor Serrano és una companyia
de teatre que crea espectacles originals basats en històries que emergeixen del món
contemporani. La companyia explota la riquesa de recursos tant innovadors com vintage per tal
d’estendre els límits del seu teatre. Basant-se en col·laboracions creatives, les produccions de
Señor Serrano barregen performance, text, vídeo, so i maquetes per escenificar històries
relacionades amb aspectes discordants de l’experiència humana d’avui en dia. Les produccions
de la companyia s’estrenen i giren, sobretot, internacionalment.
L’Agrupación Señor Serrano gesta i produeix espectacles intermèdia de creació pròpia a través
d’un model que consta de tres fases: Desenvolupament de continguts, Concepció del dispositiu i
Procés d’edició i assaig. Els creadors involucrats en cada espectacle comparteixen les seves
capacitats durant el procés de creació. Aquest intercanvi d’habilitats enforteix a cada membre del
grup i, en conseqüència, el projecte de companyia.
La companyia ha rebut el recolzament i el reconeixement d’institucions com el Departament de
Cultura de la Generalitat, GREC Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Triennale di Milano, Manchester Home Arts
Center o Théâtre National Wallonie-Bruxelles entre moltes altres. Els seus processos de creació
han estat acollits per diversos centres internacionals de residència com ara La Chartreuse – Centre
National des Écritures du Spectacle, Groningen Grand Theater o Monty Kultuurfaktorij entre
d’altres.
Actualment, el nucli de l’Agrupación Señor Serrano el composen l’Àlex Serrano, el Pau Palacios i
la Barbara Bloin. A més, per a cadascun dels seus espectacles la companyia ha comptat amb la
col·laboració imprescindible d’un equip creatiu multidisciplinari i versàtil.
El 3 d'agost de 2015, l'Agrupación Señor Serrano va ser guardonada amb el Lleó de Plata de la
Biennal de Venècia. A més d'aquest reconeixement, la companyia ha estat premiada de manera
regular tant a nivell nacional com internacional (Premi Ciutat de Barcelona, Premi FAD Sebastià
Gasch, etc.) i ha rebut elogioses crítiques en mitjans com The New York Times, Folha de Sao
Paulo, L’Espresso, Tiempo Argentino o La Vanguardia entre d'altres..
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Produccions i premis
2020

The Mountain, GREC Festival de Barcelona (Espanya)

2019

Garden Center Europa, L’Auditori de Barcelona (Espanya)

2018

Kingdom, GREC Festival de Barcelona (Espanya)
Premi de la Crítica de Barcelona 2018 Millors eines digitals (Espanya)

2017

Premi Ciutat de Barcelona de Teatre (Espanya)

2016

Birdie, GREC Festival de Barcelona (Espanya)
Premi Kazimierz Krzanowski, Kontrapunkt Festival 2018. Szczencin (Polònia)
Premi Butaca 2017, Premis del públic de Catalunya. Barcelona (Espanya)
Premi de la Crítica de Barcelona 2016 Noves tendències (Espanya)
Premi de la Crítica de Barcelona 2016 Millors eines digitals (Espanya)

2015

Lleó de Plata de la Biennal de Venècia (Itàlia)
Premio FAD Sebastià Gasch, Barcelona (Espanya)

2014

A House in Asia, GREC Festival de Barcelona (Espanya)
Premi a l’Espectacle més innovador, Festival PIHT 2016. Varsòvia (Polònia).
Premi del President de la regió Silèsia-Moràvia Miroslav Novák, Spectaculo Interesse
Festival 2015. Ostrava (República Txeca)
Premi de la Crítica de Barcelona 2014 Noves Tendències (Espanya)

2012

Brickman Brando Bubble Boom Festival TNT, Terrassa (Espanya)
Premi a l’Espectacle més innovador, Feria Internacional de Teatro y Danza 2013. Osca
(Espanya)

2011

Katastrophe Festival TILT, Perpignan (França)
Premi Especial del Jurat, Festival Banialuka 2012. Bielsko Biala (Polònia)

2010

Memo Festival TNT, Terrassa (Espanya)

2009

Immut Adriantic, Barcelona (Espanya)

2008

Contra.Natura L’Estruch, Sabadell (Espanya)

2007

Europa Festival Temporada Alta, Girona (Espanya)

2006

Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcelona (Espanya)
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Contacte

www.srserrano.com

President de la República
Àlex Serrano
alex@srserrano.com

Primer ministre
Pau Palacios
pau@srserrano.com

Cap de Gabinet
Barbara Bloin
barbara@srserrano.com
+34 610073182
skype: agrupacionsrserrano

Fixer
Paula Sáenz de Viteri
prod@srserrano.com
+34 666 240 084

Hammer
David Muñiz
tech@srserrano.com
+34 657 368 428

Afers exteriors
Art Republic
Iva Horvat & Elise Garriga
info@artrepublic.es
+34 615 271 632

Ambaixadora a Itàlia
Ilaria Mancia
ilariamancia@gmail.com
+39 335 664 5760
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