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Ací teniu la programació que hem preparat, tota 
amb el denominador comú de la contempora-
neïtat, les arts vives i el moviment. Espectacles 
que van de la proximitat a més enllà de les nos-
tres fronteres, i que trenquen els límits de les 
disciplines.
Encentem noves aliances i en mantenim d’al-
tres, doncs treballar en xarxa ajuda a enfor-
tir-nos com a individus i com a col·lectiu. 
Acollim estrenes absolutes. No hem defallit 
en els mesos més durs i vosaltres sempre heu 
estat al nostre costat, acudint a les nostres 
propostes. Respectant les mesures de segu-
retat, però amb el mateix entusiasme. Moltís-
simes gràcies per la vostra resposta. Per això 
el lema del programa que tens a les mans: 
LA MUTANT SEMPRE.

Equip de La Mutant.  

És permeable, es basa 
en aprenentatges 
col·lectius, on els fluxos de 
coneixement naixen de la 
base.

La Mutant és un espai d’Arts Vives. Entenem les Arts Vives com 
propostes escèniques multidisciplinàries, difícils d’emmarcar dins 
d’un gènere, que trenquen esquemes, que arrisquen en els processos 
d’investigació i de creació. 

Les activitats Al voltant de... permeten una 
relació directa dels i les creadores amb el públic 
generalista i amb els professionals locals. 
Per a un calendari més detallat: 
www.lamutant.com/activitats 

És una estructura d’exhibició i de reflexió 
que no renuncia a ser espai de creació i 
acompanyament artístic.

És un espai que 
es relaciona amb 
la comunitat 
professional, 
l’educativa i la 
ciutadania.

És un servei públic cultural inclusiu 
per a la ciutadania de València.

22 (projeccions), 23 i 24 set (concerts)

9a cita del festival de música i il·lustració TRUENORAYO FEST,  que va nàixer 
amb perspectiva feminista i inclusiva, i que puja al seu escenari noms que 
destaquen en el panorama internacional per la seua tasca artística, però 
també activista.

9ª cita del festival de música e ilustración TRUENORAYO FEST que nació con 
perspectiva feminista e inclusiva, y que sube en su escenario nombres que 
destacan en el panorama internacional por su labor artística, pero también 
activista.  

Horaris: www.lamutant.com 
Públic: Adult

Preu: 12€ per día. (dia 22 entrada gratuïta amb invitació)
Entrades a la taquilla i a www.lamutant.com 

Més info dels grups a: www.truenorayofest.com

TRUENO RAYO FEST MÚS
ICA



30 set i 1 oct. 19:00h

La Cultura, com la religió, té una naturalesa contradictòria, extraordinàriament 
complexa i polifacètica. És universal i omnipresent. Com la religió. Com 
Déu. Per això, parlem de “Santa Cultura”. La contracultura com a esperó 
de la cultura.

La Cultura, al igual que la religión, tiene una naturaleza contradictoria, 
extraordinariamente compleja y polifacética. Es universal y omnipresente. 
Como la religión. Como Dios. Por eso, hablamos de “Santa Cultura”. La 
contracultura como acicate de la cultura.  

FESTIVAL RUSSAFA ESCÈNICA

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Joaquín Collado 
Intèrprets: Andrea Carrión, Alba Navarro, Aida Martí, Fernando Cencillo, Ingrid Martinez y 
Diana Ferriol
Proposta escènica producció pròpia de Russafa Escènica - Festival de Tardor, amb el suport 
de La Mutant i Espai La Granja (Abans anomenat Hivernacle, 10a edició)

FICHA ARTÍSTICA
Creació i interpretació: Joaquín Collado 
Intérpretes: Andrea Carrión, Alba Navarro, Aida Martí, Fernando Cencillo, Ingrid Martinez i 
Diana Ferriol
Propuesta escénica producción pròpia de Russafa Escènica - Festival de Tardor, con el apoyo 
de La Mutant y Espai La Granja (Antes llamado Invernadero, 10ª edición)

LA RAYA IMPERCEPTIBLE 
DE LA AURORA ANTES COLLADO 

SC_SANTA CULTURA 
LA SIAMESA

ARTS 
VIV
ES

DAN
SA

8 i 9 oct. 20:00h

Preu: 8€ 
Públic: Tots els públics

Entrades: www.russafaescenica.com i a la web de la Mutant

Preu: 12€ 
Duració: 60 min.

Públic: Tots els públics
Entrades a taquilla i www.lamutant.com



22 i 23 oct. 19:00h14 oct. 19:00 i 20:00h

Vombing és una peça interdisciplinària que combina dansa i art plàstic inspirat 
en l’entorn urbà, amb un significat fort d’unió, integració i visibilitat. Les 
disciplines del Voguing i el Graffiti són coetànies sent el seu punt àlgid a mitjans 
dels 80. Totes dues sorgeixen d’un context empobrit en una megaurbe, donant 
una forma d’expressió a molts joves que necessitaven una via d’escapament.

Vombing es una pieza interdisciplinar que combina danza y arte plástico 
inspirado en el entorno urbano, con un fuerte significado de unión, integración 
y visibilidad. Las disciplinas del Voguing y el Graffiti son coetáneas siendo 
su punto álgido a mediados de los 80. Ambas surgen de un contexto 
empobrecido en una megaurbe, dando una forma de expresión a muchos 
jóvenes que necesitaban una vía de escape.

Preu: 10€ 
Duració: 25 min.

Públic: Tots els públics
Entrades a taquilla i www.lamutant.com

Preu: 12€ 
Duració: 60 min.

Públic: Tots els públics
Entrades a taquilla i www.lamutant.com

VOMBING  
CLUB MUTANTE  (CIRCUITO BUCLES)

HAMMATURGIA 
SOCIETAT DOCTOR ALONSO 

ARTS 
VIV
ES

DAN
SA

Societat Doctor Alonso, companyia escènica dirigida per Tomás Aragay 
(director de teatre i dramaturg) i Sofia Asencio (ballarina i coreògrafa) 
presenta “Hammamturgia”, el seu últim projecte escènic que reflexiona 
sobre la “hammamturgia”, entès com allò altre de la dramatúrgia.

Societat Doctor Alonso, compañía escénica dirigida por Tomás Aragay 
(director de teatro y dramaturgo) y Sofía Asencio (bailarina y coreógrafa) 
presenta “Hammamturgia”, su último proyecto escénico que reflexiona 
sobre la “hammamturgia”, entendido como lo otro de la dramaturgia.



28 oct. 20:00h

Trobades internacionals on la música improvisada, l’acústica i 
l’electroacústica en seran les protagonistes. La sèrie MondMohn es 
caracteritza per l’ús de la veu com a matèria sonora, com a soroll i l’ús dels 
instruments i l’electrònica.

Encuentros internacionales donde la música improvisada, la acústica y la 
electroacústica serán las protagonistas. La serie MondMohn, se  caracteriza 
por el uso de la voz como materia sonora, como ruido y el uso de los 
instrumentos y la electrónica. 

BERLIN SERIES I  
MODMOHN SERIES - DIÀLEG OBERT

PERFO
RMA
NCE

Preu: 10€ 
Duració: 90 min.

Públic: Adult
Entrades a taquilla i www.lamutant.com

El Festival Internacional de Mediometratges La Cabina torna a La Mutant 
València del 10 al 16 de novembre per delectar-te amb el millor del cinema 
en format migmetratge en què participen realitzadors de tot el món.

El Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina vuelve a La Mutant 
València del 10 al 16 de noviembre para deleitarte con lo mejor del cine en 
formato mediometraje en el que participan realizadores de todo el mundo. 

Ci
NE

Duració: 90 min.
Públic: Tots els públics

Entrada gratuïta a taquilla i www.lamutant.com

LA CABINA 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MIGMETRATGES

10, 15 i 16 nov. 20:00h



Una obra que explora el concepte del martiri i el dolor com a estètica, 
erotisme i instrument polític a través de les vides de les santes Perpetua i 
Felicidad. Un tríptic d’agonies, decessos i resurreccions.

Una obra que explora el concepto del martirio y el dolor como estética, 
erotismo e instrumento político a través de las vidas de las santas Perpetua y 
Felicidad. Un tríptico de agonías, decesos y resurrecciones.

PERPETUA FELICIDÁ  
INICIATIVA SEXUAL FEMENINA

12 i 13 nov. 20:00h

Preu: 10€ 
Duració: 60 min.

Públic: Adult
Entrades a taquilla i www.lamutant.com

ESCÈ 
NI 
QUES

18 nov. 20:00h 

Revuelta Series és una trobada que visibilitza la multiplicitat de 
l’experimentació i la varietat de manifestacions artístiques més actuals, en 
què participen artistes diverses, exceptuant homes cis.

Revuelta Series, un encuentro que visibiliza la multiplicidad de la 
experimentación y la variedad de manifestaciones artísticas más actuales, 
en la que participan artistas diversas, exceptuando varones cis.

BERLIN SERIES II  
REVUELTA SERIES - DIÀLEG OBERT

Preu: 10€ 
Duració: 90 min.

Públic: Adult
Entrades a taquilla i www.lamutant.com

PERFO
RMA
NCE



26 i 27 nov. 20:00h

‘Des d’ací parlem tots aquells que no pertanyem a cap boca. I d’ací partirem 
tots aquells que mai serem un parell de peus. La mestra de cerimònies vol 
oferir-nos un espectacle de qualitat, ella sap com fer-ho, però hi ha alguna 
cosa que no li ho permet’.

`̀Desde aquí hablamos todos aquellos que no pertenecemos a ninguna boca. Y de 
ahí partiremos todos aquellos que nunca seremos un par de pies. La maestra de 
ceremonias quiere ofrecernos un espectáculo de calidad, ella sabe cómo hacerlo, 
pero hay algo que no se lo permite”.

Preu: 8€ 
Duració: 55 min.

Públic: Tots els públics
Entrades a taquilla i www.lamutant.com

ARTS 
VIV
ES

VIDA – SiS SENTiTS ENTRE VENTRE i CARTíLAG 
COLECTIVO LOSANGES

IT DON’T WORRY ME és el nou projecte d’aquests dos col·lectius 
(Bertrand Lesca & Nasi Voutsas) que des d’una teatralitat irònica i 
predominantment actoral presenta diferents escenes que, en un espai 
pràcticament buit, i barrejant realitat i ficció, comparteixen el mateix fil 
conductor: escenificar les tensions entre l’art i la correcció política.

IT DON’T WORRY ME es el nuevo proyecto de dos colectivos (Bertrand Lesca 
& Nasi Voutsas) que desde una teatralidad irónica y predominantemente 
actoral presenta diferentes escenas que, en un espacio prácticamente vacío, y 
mezclando realidad y ficción , comparten el mismo hilo conductor: escenificar las 
tensiones entre el arte y la corrección política.

Preu: 12€ 
Duració: 60 min.

Públic: Tots els públics
Entrades a taquilla i www.lamutant.com

ESCÈ 
NI 
QUES

10 i 11 des. 19:30 h

IT DON’T WORRY ME 
ATRESBANDES



A NO—HUECO les coses succeiran en certa manera sense succeir, no es 
tractaria tant de transformar les figures efectives que posem en escena, sinó 
de provocar un desplaçament o lliscament a la superfície, en el pla sobre 
el qual la figura es fa visible, un desplaçament o succés en certa manera 
invisible, molecular. 

En NO—HUECO las cosas sucederán en cierto modo sin suceder, no se trataría 
tanto de transformar las figuras efectivas que ponemos en escena, sino de provocar 
un desplazamiento o un deslizamiento en la superficie, en el plano sobre el que 
la figura se hace visible, un desplazamiento o suceso en cierto modo invisible, 
molecular. 

Preu: 10€ 
Duració: 60 min.

Públic: Tots els públics
Entrades a taquilla i www.lamutant.com

DAN
SA

Una contorsió és un gir, una alteració de la forma convencional que genera una 
altra forma nova, impredictible. Com la història mateixa del circ, una constant 
metamorfosi, un “més difícil encara”. Amb este esperit naix Contorsions, un 
festival de circ contemporani, organitzat per l’Ajuntament de València, que torna 
a la nostra ciutat després de l’èxit de les dues primeres edicions, consolidant-se 
com un referent artístic del territori estatal.

Una contorsión es un giro, una alteración de la forma convencional que genera 
otra forma nueva, impredecible. Como la historia misma del circo, una constante 
metamorfosis, un “más difícil todavía”. Con este espíritu nace Contorsions, un 
festival de circo contemporáneo, organizado por el Ayuntamiento de València, 
que vuelve a nuestra ciudad después del éxito de las dos primeras ediciones, 
consolidándose como un referente artístico del territorio estatal. 

FESTIVAL CONTORSIONS Ci
RC14 al 18 des. Consultar web

Públic: Tots els públics
Entrades a la web del festival, a la taquilla i www.lamutant.com

17 i 18 des. 19:00h

NO–HUECO  
NORBERTO LLOPIS  



CALENDARI

Descobreix més en:

Recorda consultar www.lamutant.com per possibles actualitzacions

LA MUTANT espai d’arts vives
C/Joan Verdeguer, 22. 46024. València

Tef: 96.3013401
info@lamutant.com / taquilla@lamutant.com / www.lamutant.com  

Bus: 4, 19, 30, 92, 94, 99, N8, N9
Carril bici + parking bici

Diversitat: lamutant.com/accessibilitat 

SETEMBRE
TRUENORAYO FEST

LA RAYA IMPERCEPTIBLE DE LA AURORA 
ANTES COLLADO (Russafa Escènica)

OCTUBRE
S_C SANTA CULTURA – LA SIAMESA

VOMBING – CLUB MUTANTE - Festival Bucles

MÚSICA

DANSA

ARTS VIVES

CIRC

CINE

ESCÈNIQUES

PERFORMANCEHAMMATURGIA – SOCIETAT DR ALONSO

BERLIN SERIES I – MODMOHN SERIES – DIÀLEG OBERT

NOVEMBRE
FESTIVAL LA CABINA

FELICIDÁ PERPETUA – INICIATIVA SEXUAL FEMENINA

BERLIN SERIES II – REVUELTA SERIES – DIÀLEG OBERT

VIDA – COLECTIVO LOSANGES

DESEMBRE
IT DON´T WORRY ME – ATRESBANDES

FESTIVAL CONTORSIONS

NO–HUECO – NORBERTO LLOPIS


