


Amb la participació a la Nit dels  
Museus, l’Institut del Teatre i el MAE 
obren les seves exposicions i espais 
per donar a conèixer l’interior d’un 
edifici destinat a la creació i la  
formació de les arts escèniques.

Gràcies a la col·laboració d’alumnes  
i professors del centre, s’ofereix,  
a més, una àmplia programació  
d’espectacles de creació pròpia.  
Tot plegat, en un marc festiu que  
vol ser un esdeveniment ciutadà  
de celebració del patrimoni escènic  
i de la cultura. 

El MAE –Centre de Documentació i Museu  
de les Arts Escèniques– recull, preserva i difon 
documentació i objectes associats a les arts  
escèniques catalanes.

A través de la seva web (www.cdmae.cat) ofereix 
l’accés directe als seus recursos i serveis.

Col·leccions museístiques

Més de 17.000 esbossos d’escenografia  
i figurinisme, 400 teatrins, 1.000 peces  
d’indumentària teatral, més de 400 titelles,  
300 obres d’art (olis, dibuixos, gravats)...

Col·leccions d’arxiu

Més de 300.000 fotografies, 150.000 programes 
de mà, 7.500 cartells...

Col·lecció bibliogràfica i audiovisual

Més de 125.000 volums, 5.000  manuscrits,  
7.500 audiovisuals...



Aules  
a escena

PROGRAMA DE LES ACTUACIONS

Tallers familiars            Actuacions

Plaça 
de l’Atri

Teatre Ovidi 
Montllor

Aula Doble  
de Dansa

Vestíbul 
principal

Horari

18.00 h

18.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

19.45 h

20.00 h

20.15 h

20.30 h

20.45 h

21.00 h

21.15 h

21.30 h

21.45 h

22.00 h

22.15 h

22.30 h

22.45 h

23.00 h

23.15 h

23.30 h

23.45 h

24.00 h

0.15 h

0.30 h

IT Dansa

Instrumen-
tistes

Instrumentistes

Taller de dansa 
contemporània 
amb perc. (final)

Aules  
a escena

Aules  
a escena

Aules a escena

Aules  
a escena

Fragments 
del musical 

Rent

Aules  
a escena

Tallers lliures 
de dansa

Tallers  
lliures  

de dansa
+ 

IT Dansa

Tallers  
lliures  

de dansa

Taller  
de dansa 
integrada

Taller  
de dansa 

contempo-
rània amb 
percussió

(*) Per accedir a l’espectacle del Teatre Ovidi Montllor cal recollir les 
entrades a la taquilla (dins l’espai del bar), la taquilla obrirà a les 20 h.
Podeu consultar la fitxa tècnica dels espectacles al programa  
específic de les actuacions.

Aules a escena / Fragments del musical Rent: ESAD
Tallers lliures de dansa: CPD i CSD



Bar de N-IT
Per picar alguna cosa,  
entrepans calents, fideuà,  
begudes...

Punt d’informació 

Inscripció a tallers i visites guiades. 
Informació d’actuacions i activitats. 
Informació sobre l’oferta d’estudis  
de l’IT.

ACTUACIONS DELS ALUMNES DE LES 
ESCOLES DE L’INSTITUT DEL TEATRE

De 19.30 a 0.30 h

Els alumnes de les escoles de l’Institut del Teatre ens ofereixen 
una mostra dels seus treballs acadèmics en forma d’actuaci-
ons breus que podran veure’s a l’exterior (Atri), al Teatre Ovidi 
Montllor, aules i altres espais de l’edifici. 

Aules a Escena, a càrrec dels alumnes de l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic (ESAD).

Tallers Lliures de Dansa, a càrrec dels alumnes de l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional 
de Dansa (EESA/CPD) i del Conservatori Superior de Dansa 
(CSD). 

Duet d’IT Dansa, jove companyia de l’Institut del Teatre.

El Col·lectiu d’Instrumentistes de l’Institut del Teatre oferirà 
diversos concerts i farà l’acompanyament musical de diverses 
actuacions.

Consulteu programació d’espectacles i artistes participants  
al programa de mà específic i a la web de l’IT.

TALLERS FAMILIARS 
Taller de dansa integrada. Obert als amants de la dansa i de 
les arts del moviment, professionals i no professionals, amb 
o sense diversitat funcional, sense límit d’edat. Nombre de 
places: 20

De 18 a 19.30 h a la Plaça de l’Atri

Taller de dansa contemporània amb percussió. Orientat a 
infants d’entre 5 i 12 anys. Nombre de places: 20 infants (po-
den anar acompanyats d’un  familiar).

De 19 a 20.30 h a l’Aula doble de dansa

La inscripció als tallers s’obrirà una hora abans del seu inici  
a la taula d’informació situada a l’Atri.



EXPOSICIÓ
Mariaelena Roqué, “DespullesDespullades”,  
Expo·Instal·lAcció, a la sala d’exposicions i altres  
espais de la planta 0.

De 18 a 1 h

L’Institut del Teatre acull una mostra retrospectiva de 
Mariaelena Roqué (MER), artista multidisciplinar, visual i 
espacial, performer, amb una llarga trajectòria a l’escena 
catalana i internacional. DespullesDespullades és el títol de 
l’exposició que acull un centenar de vestits-personatge i 
que ocupa diversos espais de la seu de l’Institut del Teatre a 
Barcelona. Els vestits-personatge, lluny de romandre inerts, 
mostren la seva vida i interaccionen entre si, amb la llum, 
l’espai, el so... per conformar una instal·lació escènica. En 
aquest marc, una videoinstal·lació, a través del personatge 
DonaUllsDonaUlls (síntesi formal i conceptual de l’obra de 
MER), ens ofereix un recorregut poèticovisual per la trajec-
tòria de l’artista. L’objectiu és mostrar l’obra de MER en la 
seva multidisciplinarietat i profunditat, obra generada durant 
el període 1980-2014 a ritme de work-in-progress.

Visites guiades a l’exposició, a càrrec de Mariaelena  
Roqué, a les 20 h i a les 22 h (cal recollir entrades  
al Punt d’Informació).

L’INSTITUT DEL TEATRE PER DINS
De 19 a 24 h. Visita lliure a la planta -2. Accés des  
del vestíbul principal. S’accedirà als espais per ordre 
d’arribada, en grups de 10 persones cada 10/15 minuts.

Espais escènics. Els visitants podran veure una mos-
tra dels treballs dels alumnes d’escenografia de l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic (ESAD), comentades pels mateixos 
estudiants, des dels seus espais habituals de treball o bé a 
través d’exposicions i instal·lacions realitzades expressa-
ment per a La Nit dels Museus. 

Els vestits del Museu surten de les reserves per una nit! 
Mostra de la col·lecció d’indumentària de la Companyia 
Gelabert Azzopardi. En forma d’instal·lació es podran veu-
re les creacions de Lydia Azzopardi per a Useless interpre-
tats per la recent graduada en escenografia Elisabet Siles. 
L’espectacle creat per Cesc Gelabert i la pròpia ballarina 
l’any 2000, presenta la idea de l’individu com a centre d’un 
món saturat d’estímuls visuals (TV, internet...) que l’atrauen i 
el volen convertir en un objecte de consum. La col·lecció de 
la companyia és una de les recents donacions que ha rebut 
el MAE i que ha suposat incorporar 200 peces noves al fons 
d’indumentària.



Institut del Teatre 
Plaça de Margarida Xirgu, s/n 
08004 Barcelona 
Tel. 932 273 900 
Fax 932 273 939 
i.teatre@institutdelteatre.cat

www.institutdelteatre.cat 
www.facebook.com/institutdelteatre 
www.twitter.com/institutteatre 
www.instagram.com/institutdelteatre 
www.youtube.com/ITcanaloficial

Més informació sobre  
el Centre de Documentació  
i Museu de les Arts Escèniques

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be


