A COMPAÑÍA
Pedras de Cartón nace na Coruña, pero cunha visión aberta ao exterior, coa
intención de crear espectáculos de teatro clásico que podan chegar ao maior
número de
públicos posible.
A compañía conta para esta tarefa con profesionáis cunha ampla traxectoria
no teatro para a infancia e a xuventude, da man de Juan Rodríguez, socio
fundador de Caramuxo teatro.
Co primeiro espectáculo, Lázaro de Tormes, consiguen a Mención Especial do
Xurado no 43º Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Pedras de Cartón aposta por adaptar os clásicos a novas linguaxes e estéticas,
que podan resultar atractivas para o público máis novo.

O ESPECTÁCULO
Quixote é o segundo espectáculo de Pedras de Cartón. Desta volta
afrontamos o texto de Cervantes, un dos máis coñecidos da literatura
española, en clave de comedia.

Cunha estética inspirada no pallaso clásico (moi ao estilo Fellini) e en clave de
clown, afrontamos as escenas máis icónicas da novela, da relación antagónica
entre Quixote e o seu escudeiro Sancho.
A montaxe, pode realizarse en Sala, en rúa e mesmo ten unha adaptación
para accións de rúa / pasarrúas.
En canto aos elementos escénicos, contamos cunha proposta moi sinxela que
se pode adaptar a calquera espazo escénico. Un Velocípedo no que vai
montado Quixote será o noso Rocinante, e un triciclo no que irá montado
Sancho será o peculiar Rucio, o asno de Sancho Panza. Ambos elementos
estarán fabricados en bambú. No fondo colgará un pano azul que cubrirá
todo o escenario e sobre o que se xogarán as escenas de día ou noite.

Para o vestiario contamos de novo con Diego Valeiras, que reinterpretará a
escencia dese pallaso clásico, para adaptalo á imaxe icónica de Don Quixote e
Sancho Panza.

Deseño Vestiario Sancho Panza (Diego Valeiras)

Deseño vestiario Quixote (Diego Valeiras)

EQUIPO ARTÍSTICO

A dramaturxia do espectáculo será de Juan Rodríguez, que xa realizou a
adaptación sen texto do Lázaro de Tormes.
A dirección correrá a cargo de Laura Sarasola, socia de Caramuxo teatro e que
dirixiu Lázaro de Tormes conxuntamente con Pablo Sánchez.
QUIXOTE Estará interpretado por Juan Rodríguez, que ten representado máis
de 20 espectáculos para a infacia e xuventude con Caramuxo teatro.
SANCHO PANZA Estará interpretado por Pablo Sánchez, un profesional cun
recoñecido traballo no campo do clown e o teatro físico, que ten participado
en espectáculos de compañías como San & San, Elefante Elegante, Teatro dos
Ghazafelhos, Os Contos de Pablísimo ou Trinke Trinke.
O deseño de luz será de Dani Pais, que ten traballado en proxectos para
Teatro da Ramboia, Caramuxo teatro, Elefante Elegante, A Panadaría, Os
Náufragos...
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