
SINOPSI

Una “feme robot” passeja entre els humans, ocupa l'espai i 
 demostra les seves habilitats. El carrer es converteix en un
aparador, on exposa el seu cos per a que l'observin, el jutgin,
el desitgin i el comprin.
A un estat neoliberal on tot es pot comprar, emprar i llençar,
com afecta l'existència de robots sexuals a la conducta i a les  
relacions sentimentals entre humans?
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DANSA PERFORMANCE PER ESPAIS NO CONVENCIONALS



DURADA

15 minuts intervenció a l'espai
públic

15 minuts peça coreogràfica

CRÈDITS

Intèrprets: Catalina Carrasco 
Direcció i concepte: Catalina
Carrasco
Música : Kiko Barrenengoa
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EQUIP DE SÓ: ALTAVEUS
AUTOAMPLIFICATS I CONTROLADORA
D'ÀUDIO DE 4 CANALS

TAULA I CADIRA PER AL CONTROL TÈCNIC

IL·LUMINACIÓ SI FOS NECESSARIA

UN ESPAI ON PREPARAR-SE QUE TENGUI
UN BANY A PROP.

REQUERIMENTS TÈCNICS
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ENLLAÇOS ALS VIDEOS - CONTRASENYA 1976

TEASER
VIMEO.COM/VIDEOBAAL/KORPER-TEASER1

COMPLETO
VIMEO.COM/VIDEOBAAL/KORPER-P1
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https://vimeo.com/videobaal/korper-teaser1
https://vimeo.com/videobaal/korper-p1


TRAJECTORIA

Catalina és el motor artístic de BAAL: inquietud, inconformisme i pànic a l'avorriment en són el
combustible. Llicenciada en Dansa Contemporània per la Universitat de Miguel Hernández,
s'ha format en dansa clàssica i en contemporani, passant pel Butoh i el teatre, tant a Espanya
com a Anglaterra, Alemanya, Islàndia, Dinamarca i el Nepal.
Mentre acaba els estudis de dansa, comença a ballar a la TV, al Cabaret i més tard a
companyies professionals de Madrid, Barcelona,   Mallorca, Santiago de Xile, Berlín i Colònia.
Guanyadora de diversos certàmens (Salt, Trobades Navarra, Burgos / New York).
El 2013 a crea la seva pròpia companyia al costat de Gaspar Morey.
El seu llenguatge es pot encaixar dins de la dansa-teatre. Els temes que interessen a Baal
són el gènere, el territori, les relacions socials/personals, la infància i l'adolescència; tot això
sempre des d'una perspectiva feminista.

Amb la seva primera obra “Travelling to nowhere” van guanyar el VI certamen CENIT. Això
facilità els seus primers passos, que ràpidament els portaren a la internacionalització.
Baal ha estat diverses vegades al circuit de la “Xarxa de teatres alternatius”, ha estat al
catàleg de l'AECID i en diversos circuits com Dansa a Escena, Teatralia, AGADIC, Circuit de
Castella-la Manxa o PLATEA.

Van seguir les produccions CROTCH, Miramiró i GINOIDE. La darrera creació de Catalina
Carrasco, en aquesta ocasió produïda pel Teatre Principal de Palma, ha estat “Baalconing”.

Baal ha girat per tota Espanya, per Alemanya, França, Grècia, Mèxic, Corea, Turquia, Itàlia,
Suècia, Finlàndia i Panamà.
Entre els festivals i sales on han actuat es troben el Si-Dance de Corea, Sommerblut a
Alemanya, Bailar a Pantalla a Mèxic, Prisma a Panamà i a nivell nacional, El Mercat de les
Flors de Barcelona,   Conde Duque a Madrid i el LAVA de Valladolid.




