Le sourire de Darwin
Dossier de premsa

Le sourire de Darwin
1 i 2 de maig

Escrit i interpretat per Isabella
Rossellini
Direcció: Muriel Mayette-Holtz

Durada: 1h
Espectacle en francès sobretitulat
en català

Sobre l’espectacle
El nou espectacle en solitari d’Isabella Rossellini Le
sourire de Darwin (El somriure de Darwin) reconcilia dos
mons que sovint es troben en extrems oposats: l’art i la
ciència. La lectura del llibre de Charles Darwin The Expression of Emotions on Man and Animals (L’expressió
de les emocions en l’home i en els animals) li va revelar a
l’actriu que la continuïtat entre humans i animals també
es pot detectar en l’expressió de les emocions.

Una producció d’Isabella Rossellini,
amb el suport de l’Institut Italià de
Cultura de Barcelona.

i les seves emocions. Amb humor i recursos senzills i
innocents interpreta a l’escenari gossos, gats, gallines,
paons i, per descomptat, Charles Darwin.
L’espectacle suposa una oportunitat per aprendre al
mateix temps que ens esbargim i riem sobre l’art dels
intèrprets i les complexes teories científiques.

L’artista explora com l’empatia, que està a la base de la
interpretació, també és necessària per als estudis del
comportament animal (etologia). La peça és alhora una
lliçó d’evolució i d’interpretació. Amb els seus habituals
tons còmics, demostra com la interpretació podria servir per entendre la naturalesa misteriosa dels animals
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Sinopsi

Fitxa artística

Le sourire de Darwin recorre un itinerari científic pel
cos, la naturalesa, els animals, l’espècie humana i el poder infinit de l’instint de tots plegats. Una conferència
que a poc a poc es converteix en una gran lliçó de teatre on l’actriu manipula amb habilitat tots els codis i
registres escènics.

Escrit i interpretat per Isabella Rossellini
Direcció: Muriel Mayette-Holtz
Vestuari: Rudy Sabounghi
Il·luminació: Pascal Noël
Música: Cyril Giroux
Vídeos: Andy Byers i Rick Gilbert
Disseny gràfic cartell: Andy Byers
Ajudant d’Isabella Rossellini: Gregorio Franchetti
Ajudant de vestuari: Julien Soulier

L’espectacle porta a l’escenari les passions de Rossellini com a actriu i etòloga. Seguint l’estel dels seus estudis sobre Charles Darwin, ens mostra com la necessària
empatia dels intèrprets permet també un elaborat estudi científic de la vida i el comportament dels animals.

“Al Teatre Akadèmia volem celebrar l’Elsa
Peretti. Una dona extraordinària, increïblement generosa i talentosa que va permetre
amb la seva afabilitat que els artistes, inclosa jo, expresséssim la nostra creativitat. Enguany, i coincidint amb la data del seu aniversari, torno al TAK amb un espectacle que
gira entorn dels animals, perquè l’Elsa els
estimava tant com jo.”
“Vaig escriure aquest espectacle durant el
confinament per conciliar els dos amors de
la meva vida: l’actuació i el comportament
animal. Fins ara, aquests dos mons estaven
separats, i a través d’aquest treball per fi
he reunit cor i cap, teatre i ciència.”
Isabella Rossellini

Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/le-sourire-de-darwin/
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Isabella Rossellini
i Le sourire de Darwin
L’obra en paraules de la directora
“Aquesta és la segona vegada que he tingut l’oportunitat de treballar amb Isabella Rossellini i sempre m’impressiona molt el seu talent per a descompondre disciplines, entrellaçant la recerca científica i el joc. Aquesta vegada parlarem dels senyals físics que emetem des
de la nostra infància i que passen pel temps. Parlarem
de l’actor, el cinema, el teatre i encarnarà grans escenes del repertori tocant amb els diferents senyals del
personatge humà. Moments de riure i una gran lliçó de
teatre.”

Amb aquest espectacle, la voluntat de l’actriu és conciliar dos mons aparentment oposats: investigadors i
artistes. A partir d’aquí assistim a una gran lliçó sobre
l’evolució de la vida animal i humana, la transformació
de les espècies i els diferents llenguatges que comparteixen entre cultures. Al mateix temps, assistim a una
gran lliçó d’interpretació, ja que els ressorts utilitzats
pels actors provenen d’un estudi i manipulació de tots
aquests codis universals.
Isabella puja a l’escenari, interpretant a la gallina com
al mateix Darwin, tot lliscant d’un personatge a un altre
per a il·lustrar el seu punt de vista. El seu talent com a
actriu lliure li permet realitzar tots els jocs infantils i ens
dona la possibilitat de comprendre, de manera amena,
la gran complexitat de les teories de Darwin.

“Treballar amb Isabella Rossellini és embarcar-se en l’increïble imaginari de l’artista. Ella ho és tot, ho fa tot: els personatges,
els vídeos, l’escenari, l’espai, els sons... Ella
«joguineja» amb els seus vestits, interpreta
diferents personatges amb una cobdícia infantil.”
Muriel Mayette-Holtz

Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/le-sourire-de-darwin/
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Sobre la companyia...
Isabelle Rossellini, gran figura del cinema,
la moda (i el teatre)
Isabella Rossellini va créixer a París i Roma i es va traslladar a Nova York quan tenia dinou anys. Ha tingut una
carrera de model de gran èxit, amb aparicions a les
portades de moltes revistes de moda prestigioses, com
Vogue, Ella, Harper’s Bazaar i Vanity Fair.
Va debutar al cinema a Itàlia amb Il Prato, dels germans Taviani, i ha aparegut en nombroses pel·lícules,
entre elles els llargmetratges estatunidencs Blue Velvet, White Nights, Rodger Dodger, Cousins, Death Becomes Her, Fearless, Big Night i, més recentment, Joy. Ha
treballat a les ordres de nombrosos directors, com Robert Zemeckis, David O. Russell, David Lynch, Robert
Wilson, Taylor Hackford, Marjane Satrapi i Guy Maddin.

Seduce Me i Mamas, una sèrie de curtmetratges premiats que retraten amb humor els estudis científics sobre
el comportament animal.
En una gira per més de cinquanta ciutats, va pronunciar un monòleg basat en els seus curtmetratges, que
va escriure amb Jean-Claude Carrière. Recentment, ha
dut a terme una gira del seu nou espectacle teatral Link
Link Circus, que tracta de les capacitats conductuals i
cognitives dels animals.
Per a ella és molt important preservar l’extraordinari patrimoni cinematogràfic de la seva família, incloses les
pel·lícules realitzades pel seu pare, Roberto Rossellini,
i les protagonitzades per la seva mare, Ingrid Bergman.

Sempre li han apassionat els animals i recentment ha
realitzat un màster en etologia al Hunter College de
Nova York. Mentre estudiava, va realitzar Green Porno,

Muriel Mayette-Holz, gran figura de les
arts escèniques
Antiga alumna de Michel Bouquet, Claude Régy i Bernard Dort, va ser professora del Conservatoire national
supérieur d’Art dramatique entre 1996 i 2005. Va entrar
a la Comédie-Française com a actriu el 1985, després
de formar-se al Conservatori, i va ser nomenada membre 477 l’any 1988.
Ha treballat amb Matthias Langhoff i Jacques Lassalle, ha representat les majors obres de repertori i ha dirigit més de quaranta espectacles. Es va convertir en la
primera dona a dirigir l’empresa com a administradora
general, de 2006 a 2014. Després d’una etapa a Roma
com a directora de la Vila Médicis durant tres anys, va
ser admesa a l’Académie des beaux-arts a la càtedra de
Maurice Béjart el maig de 2017.
Directora del CDN Nice Côte d’Azur des de novembre
de 2019, torna a l’escena, al teatre, la seva professió
des dels catorze anys, amb la intenció de posar en valor
els grans textos del repertori mediterrani europeu.

des Célestins, 1981), La Célestine (Fernando de Rojas,
Festival d’Avinyó, Comédie-Française al Théâtre de
l’Odéon, 1989), Le Shaga (Marguerite Duras, Théâtre
du Vieux-Colombier, 1995), Les Grelots du fou (Luigi Pirandello, Théâtre du Vieux-Colombier, 2005) o Les Parents Terribles (Jean Cocteau, Théâtre National de Nice,
2020), entre molts d’altres.
Com a directora, ha treballat a Les Amants puérils
(Fernand Crommelynck, Théâtre du Vieux-Colombier,
1993), Les Danseurs de la pluie (Karin Mainwaring, dirigida conjuntament amb Jacques Vincey, Théâtre du Vieux-Colombier, 2001), La Savetière prodigieuse, Noces
de sang, Les Amours de don Perlimplin (Federico García
Lorca, Conservatoire national supérieur d’art dramatique, 2005), Le Retour au désert (Bernard-Marie Koltès,
Comédie-Française, 2007) o Le Jeu de l’amour et du hasard (Marivaux, Théâtre National de Nice, 2020).
Muriel Mayette-Holtz és membre de l’Académie des
beaux-arts, Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier
de l’Ordre national du Mérite i Chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres.

De la seva trajectòria com a actriu, destaquen títols
com: Les Sorcières de Salem (Arthur Miller, Théâtre
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Rudy Sabounghu (vestuari)
Rudy Sabounghi és escenògraf i dissenyador de vestuari. Treballa principalment a Europa amb directors de
teatre i coreògrafs d’òperes, teatre i dansa.
A París a la Comédie Française amb Jacques Lassalle:
Fausse Suivante (Marivaux) i Dom Juan (Molière), i amb
el cineasta Arnaud Desplechin, Père (Strinberg) i Angels in America (Kushner). A l’Òpera Garnier de París,
Hercules (Händel) amb Luc Bondy, i La nit transfigurada
(Schönberg) amb la coreògrafa Anne-Teresa de Keersmaeker. Al Châtelet, La Cenerentola (Rossini) i La Traviata (Verdi), ambdues amb Klaus Michaël Grüber.
A La Scala de Milà, Idomeneo (Mozart) per a Luc Bondy,
a La Fenice de Venècia, Farnace (Vivaldi), al Teatre Argentina de Roma, El Rei Lear (Shakespeare) amb Luca
Ronconi. A Londres, Cruel and Tender (Crimp) al Young
Vic. A Viena per al Wiener, L’incoronazione di Poppea
(Monteverdi) i Macbeth (Verdi) i al Burgtheater, 3 Mal
Leben (Reza) i una nova versió del Rei Lear (Shakespeare) amb Luc Bondy. Uns anys després de la seva primera
Traviata a París va ser convidat per Deborah Warner a
un nou projecte al Theater an der Wien.

Andy Byers (animació dels vídeos)
Andy Byers és un artista de Los Angeles, Califòrnia,
que treballa a diferents àmbits artístics com l’escultura, la música, la performance i el cinema.
Dins d’aquesta última disciplina, combina les tasques
de director, dissenyador de producció, dissenyador
de vestuari i compositor. Durant més de quinze anys,
ha col·laborat amb Isabella Rossellini a la sèrie Green
Porno i a les seves pel·lícules i representacions teatrals
posteriors.
La feina d’Andy Byers s’ha exhibit a la Carnegie Mellon
University (Pittsburgh, PA), The Wolfsonian (Miami),
Canadian Centre for Architecture (Montreal), Royal
Ontario Museum (Toronto) o The Smithsonian National
Zoo (Washington DC).
També treballa en el disseny i decoració d’aparadors.
Va rebre el seu BFA (Bachelor of Fine Arts, un dels
graus més prestigiosos que es pot rebre en arts visuals) a l’Institut d’Art de Kansas City i un MFA (Master of
Fine Arts) en ceràmica per la Ohio State University de
la Universitat Estatal d’Ohio.

Una bonica col·laboració amb Lucinda Childs va prendre forma, primer a Ginebra amb Daphnis et Chloé
(Ravel) i després una Soirée Stravinsky i Le Mandarin
Merveilleux (Bartok) a Estrasburg. A Zuric va treballar
a la Schauspielhaus amb The Country (Crimp) i a l’òpera
Borís Godunov (Mússorgski).
A Brussel·les es va desenvolupar la seva col·laboració
amb la coreògrafa Anne-Teresa de Keersmaeker: àries
de concerts de Mozart (creació), Amor Constante (De
Mey), El castell de Barbablava (Bartok), La nit transfigurada (Schönberg)…
Però és a l’escenari de l’Òpera de Monte-Carlo, on va
créixer, que treballa habitualment amb Jean-Louis Grinda, el gener del 2022 crearan Il Turco in Italia (Rossini)
amb Cécilia Bartoli. Algunes produccions han arribat
als Estats Units: Don Juan de la Comédie Française i
Hercules de l’Òpera de París han fet una gira a la Brooklyn Academy of Music de Nova York.
Finalment, Rudy Sabounghi ensenya regularment al
TNS d’Estrasburg i a l’ENSATT de Lió.

Rick Gilber (disseny de producció i direcció
artística dels vídeos)
Rick Gilber és un productor, dissenyador de producció
i director artístic freelance amb més de quinze anys
d’experiència en pel·lícules, televisió, anuncis, vídeos
musicals, animació i stop-motion. Ha dissenyat i dirigit
pel·lícules que s’han projectat en festivals de cinema,
museus i sales de cinema de tot el món incloent: Sundance, Tribeca, Venice, Toronto, Rotterdam, Berlín, el
MOMA, Sao Paulo i Pusan o Corea del Sud.
Ha treballat amb directores i directors de prestigi internacional, com Isabella Rossellini, Shirin Neshat, Todd
Solondz, Alex Gibney, Paul Mazursky, Guy Maddin, James Franco, Deepha Mehta, Jeremy Podeswa i Ed Lachman, nominat als premis Oscar a Millor Fotografia per
Far From Heaven i Carol (Todd Haynes, 2002 i 2015).
Rick Gilber es va graduar en Arts Audiovisuals per la
Ryerson University (Toronto).
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Contacte
Fernando Solla
Responsable de premsa
premsa@teatreakademia.cat
Míriam Font
Cap de comunicació i màrqueting
comunicacio@teatreakademia.cat

Consulta el material
de premsa
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Teatre Akadèmia
C/Buenos Aires, 47-49
T/ 934 951 447
Barcelona

Entrades:
www.teatreakademia.cat
Patrocini

Amb el suport de
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Participa al projecte

