
PARTICIPACIÓ EN L'ESPECTACLE DIEZ DE CADA DIEZ DE VALERIA PÍRIZ

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
La convocatòria seleccionarà 10 dones targarines de totes les edats que tinguin una mica
d'experiència en el món de les arts plàstiques per participar a l'espectacle Diez de cada
diez, dirigit per Valeria Píriz, en el marc de FiraTàrrega 2017.

L'ESPECTACLE 
Diez de cada diez és  una performance nascuda a partir  d'una sèrie de 12 feminicidis
ocorreguts a principi de 2015 a l'Uruguai i que posa en el centre del debat la violència cap
a la dona, la violència de gènere i la violència en la seva expressió més simple (o més
complexa). Una proposta d'abast participatiu en la qual intervenen 10 actrius i 10 artistes
visuals seleccionades per a l'ocasió. Vídeo: https://youtu.be/o_5ALILqXcw

CALENDARI 
• 14   ASSAJOS:  17 i 18 agost (dijous i divendres); 21, 22, 23, 24, 25 i 26 d’agost (de dilluns a
dissabte); 28, 29, 30 i 31 d'agost, 1 i 2 de setembre (de dilluns a dissabte). Lloc a determinar.
• 3 FUNCIONS: 8, 9 i 10 de setembre de 2017, a Tàrrega.

PREU 
La formació i la participació en aquest espectacle no comportarà cap despesa d'inscripció
ni  cap  remuneració  econòmica  per  a  les  participants,  que  ho  faran  en  termes  de
voluntariat i hauran de signar un Compromís de Participació.

INSCRIPCIÓ
Les persones interessades han d'enviar el Formulari de inscripció adjunt, fins al 30 de
juny de 2017, a cies@firatarrega.com.

Valeria Píriz (1979, Montevideo, Uruguay) Artista visual, performer i professora a la Cátedra del Taller Seveso de l'Àrea
de Performance a la Universidad de Artes, IENBA (UDELAR) a l'Uruguai. Produeix i investiga en diferents suports i amb
materials diversos. Ha realitzat treballs d'escenografia, vestuari per a pel·lícules, bandes i obres de dansa des de 2008.
D'ençà de 2010 realitza projectes i obres amb el llenguatge de la performance a l'espai públic.  



 
 
 
 

 
 
 
 

FORMULARI DϥINSCRIPCIÓ 

 

Participació a l'espectacle Diez ŘŜ ŎŀŘŀ diez 
agost – setembre 2017 

  
 
Nom    Cognom 1   Cognom 2 
 
DNI / Passaport       Data naixement 
 
Adreça    CP / Localitat   País 
 
Correu electrònic      Telèfon contacte 
 
Breu currículum (250 caràcters) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envia aquest formulari a cies@firatarrega.com fins al 30 de juny de 2017. 

mailto:info@firatarrega.com�
usuari
Cuadro de texto
SIGNATURAData

usuari
Cuadro de texto
Desitjo rebre informació de FiraTàrrega a través dels seus butlletins periòdics i formar part de la basede dades de Públic.
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