La premsa diu...
Brickman Brando Bubble Boom
“La companyia d'arts escèniques d'avantguarda Senyor Serrano va impactar amb la seva peculiar
aposta a públic i crítica de Rio de Janeiro. Projeccions, plaques de porexpan, seqüències de clàssics del
cinema, maquetes de cartró, mapes, un ukelele i molt d'humor són alguns dels elements protagonistes
d'aquesta obra innovadora, dinàmica i sorprenent que porta a un terreny incòmode certes connexions
entre l'ambició i el consumisme desenfrenats i la infelicitat i la solitud humanes. Ruptura constant de
qualsevol premissa sobre format i gènere, experimentació divertida, senzillesa en la forma però
càrrega social i existencial en el fons, són algunes de les claus de l'èxit d'aquesta companyia de teatre
cada vegada més internacional.”
Germán Aranda, www.elmundo.es
“Els performers creen maquetes de barris de barraques, itineraris en real time per un mapa d’Estats
Units, o un seguit d’imatges calidoscòpiques sobre l’evolució del mercat especulatiu, que fan tremolar
l’espectador, i no pas d’incertesa. El resultat és impressionant. Un molt bon exercici de documentació
permet a l’espectador descobrir certes parts fosques de la història. A més, juguen amb l’imaginari
col·lectiu de forma irònica i àcida. I com no podia ser d’altra manera, a dalt de l’escenari construeixen i
destrueixen a parts iguals, embolcallats en certa sensació de caos que produeix en el públic un mig
somriure.”
Núria Casanovas, www.nuvol.com

“Tothom busca una casa, però només uns pocs troben una llar. Aquesta frase de l'espectacle és la clau
d'una presentació visual impressionant sobre la recerca de la llar. És fantàstic veure com es construeix
en escena una casa, amb les seves parets i sostre, i com els performers juguen amb ella donant voltes
com si fos una joguina. La combinació de projeccions, escenes de pel·lícules, textos i música de ritme
hipnòtic fan de BBBB un espectacle versàtil, rar, bell i commovedor.”
Kester Freriks, www.theaterkrant.nl
“La companyia Agrupación Señor Serrano, posant en pràctica el seu estil, la seva tècnica i la seva
filosofia de fer arts escèniques, ha tornat a donar en el clau. Brickman Brando Bubble Boom és una
faula on qualsevol semblança amb la realitat no és pura coincidència i que ens plasma el drama de
l'habitatge i de la pobresa que pateix tanta gent avui en dia amb cruesa, amb humor (i respecte) i amb
molt de ritme . S'ha parlat tant i se seguirà parlant tant de la crisi del totxo, de les hipoteques, els
desnonaments, de la dació en pagament que quan veiem una manera diferent, efectiva i crítica de ferho, s'agraeix.”
Toni Polo, www.recomana.cat
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