Ahmed Tobasi, director de The Freedom Theatre (Palestina),
imparteix diversos tallers de teatre polític a Catalunya
· Actor, director i educador, Tobasi va néixer al camp de persones
refugiades de Jenin. Fou presoner polític dels 17 als 21 anys. Des de llavors,
utilitza la cultura com a forma de resistència.
· Els tallers s’emmarquen en la iniciativa Som Constructores de l’Associació
Catalana per la Pau, que promou el treball en xarxa i l’intercanvi entre
entitats culturals catalanes i palestines.

Què és el teatre polític? Què fa que una performance teatral sigui o no política?
Quina responsabilitat té cada artista cap a la seva societat?
Del 19 al 26 d’abril, Ahmed Tobasi, actor i director artístic de The Freedom
Theatre de Jenin (Palestina), plantejarà respondre aquestes preguntes en els
tallers sobre teatre polític i construcció de moviments que impartirà durant la
seva visita a Catalunya. Acompanyat per l’Associació Catalana per la Pau, els
tallers es duran a terme a diverses localitats arreu del territori: Lleida, Tarragona,
Girona, Barcelona, Manresa i Granollers.
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Tobasi és actor, director i educador amb experiència treballant a teatres
palestins i internacionals. Actualment, és el director artístic de The Freedom
Theatre, al camp de refugiats de Jenin. La seva trajectòria tan personal com
professional està molt lligada a la lluita i resistència cultural del poble palestí: va
néixer al mateix camp de persones refugiades de Jenin, i dels 17 als 21 anys va
ser presoner polític. Des de llavors, utilitza la cultura com a forma de
resistència.
Aquests tallers s’emmarquen dintre de la iniciativa ‘Som Constructores’, que
pretén seguir i enfortir el treball en xarxa i l’intercanvi d’experiències de la
societat catalana, en aquest cas el sector de la cultura, amb entitats culturals de
Palestina.
Durant l’estada també l’acompanyarà Zoe Lafferty, artista anglesa i directora
adjunta de The Freedom Theatre. La seva pràctica artística va de la mà amb
l’activisme, la desobediència civil i la organització comunitària.

L’agenda dels tallers és la següent:

· Dimarts 19/04: Escola d’Art Aula Municipal de Teatre de Lleida
· Dimecres 20/04: Escola d’Arts Escèniques de Manresa i Ateneu de Nou
Barris, a Barcelona
· Dijous 21/04: Sala Beckett, a Barcelona
· Divendres 22/04: Escola de teatre El Galliner, a Girona
· Dilluns 25/04: Arsènic Teatre, a Granollers
· Dimarts 26/04: Espai Jove Kesse, a Tarragona

Us oferim la possibilitat de realitzar una entrevista amb Ahmed Tobasi,
així com amb la responsable de ‘Som Constructores’, per conèixer més en
profunditat els objectius d’aquesta iniciativa
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Des de 1990 treballant per a la justícia global
L’Associació Catalana per la Pau neix l’any 1990 impulsada per un col·lectiu
d’homes i dones, vinculats a diverses organitzacions i moviments socials
compromesos en la lluita per la pau i el desarmament i en la transformació de
les relacions Nord-Sud del planeta.
Som una organització compromesa en la transformació de les condicions de
vida de les poblacions més desafavorides i en l’assoliment d’estructures socials
més justes, la plena expressió dels drets individuals i col·lectius i l’erradicació de
la pobresa.

Premsa i comunicació
Rebeca Febrer / comunicacio@acpau.org / 625 022 425
Anna Enrech / comunicacio.acp@gmail.com / 676 747 202
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