Baseada na obra
“Noises off “ de Michael Frayn
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“Noises off”, título orixinal desta
comedia que Peter Bogdanovich levou
ao cine, mostra en clave de humor
unha representación teatral por
diante (a función cara ao público) e
mais por tras (a función vista desde
os bastidores). Trátase dunha obra
lixeira pero tocada polo éxito ao longo
do seu periplo polo mundo. As
peripecias
dunha
voluntariosa
compañía teatral que ensaia e estrea
un vodevil permítennos albiscar as
interioridades do teatro. As relacións
entre actores e actrices vanse
deteriorando progresivamente: as
tensións do ensaio previo á estrea
van vir seguidas dos odios que
provoca o roce diario cando a
representación entra na rutina. Na
obra orixinal todo parece encarrilarse
ao final, pero nós preferimos cortar
en pleno despropósito, cunha última
función
absolutamente
patética,
calamitosa. Pensamos que, se nós o
facemos mal (ese medo perséguenos
desde o mesmo día que comezamos
os ensaios), así quedará máis
disimulado. E do que si estamos
seguros é de que, saia isto ben ou
mal,
saberedes
agradecernos
o
traballo de todo un ano con algún
sorriso, por pequeno que sexa.
Carlos Maquieira - Director
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que fixo posíbel a representación desta obra.


Ao Ciclo de Fotografía IES
para sacarnos ghuapos a nós,
xa hai que valer!!



A Gloria
que sempre sabe salvarnos da nosa
incompetencia a última hora.
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 A Teira
que deseñou unha vez máis un cartel que nos
encantou.


A Rosita
que sería de nós sen ela!!



A Mercedes,Inés,Antonio e Fernando
“women and men for all seasons”.



A Manolo, o xubilado
de xeito especial



A tod@s
por vir botar uns risos á nosa conta.
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