
TRISTÁN      

A Compañía do Elefante Elegante presenta un espectáculo visual dirixido ao público máis xoven. TRISTÁN é unha 
comedia xestual interpretada ao estilo dos debuxos animados. 

O espectáculo conta a historia de Tristán cara de can. Un día, de tan triste que estaba, decide vivir sen corazón e 
dallo a un paxaro que o leva para moi lonxe dalí. Tristán pasa os dias ladrando e desconfiado, sen que o máis 
pequeno sorriso se debuxe nos seus beizos. Pero a historia non remata así...

Dentro dunha misteriosa caixa aparece unha boneca de trapo que vai tentalo todo para facer rir o noso personaxe. 
Será ela capaz? 

En Tristán cara de can  as palabras transfórmanse en xestos. Os personaxes falan unha lingua inventada que é 
imediatamente descifrada polo público e a música acompaña constantemente o desenredar das accións.
Os temas da soidade, do abandono e da tristeza son tratados dende unha perspectiva cómica de xeito a interpelar 
directamente os máis pequenos. 

Creación María Torres, Gonçalo Guerreiro, Hélène Gibert e François Kah 
Dirección e Interpretación  María Torres e Gonçalo Guerreiro Escenografia  Caroline de Chaunac 
Vestuário Natacha Belova Atrezzo Tabo Ayala Iluminación Germán Gundín

            www.elefanteelegante.net
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