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La premsa diu...
Maestros en la simulación de la simulación, expertos en artesanalizar la tecnología de
última generación, de recrear en vivo y en directo el encanto de una película de
stop-motion con la aplicación audiovisual adecuada, de mimar la predisposición del
espectador a la magia y sumergirlo en una odisea alucinógena —quince años
después del 2001— o directamente invitarlo a volar. Todo al servicio de un discurso
sorprendentemente sereno y una denuncia muy bien armada, que tanto se explican
con el audio y las palabras —que además sirve para cuestionar el valor de la misma
representación— como con el vídeo y el ojo de la cámara que recorre y magnifica un
time-line de la eterna búsqueda de la vida por acomodarse en un entorno favorable.
Una impecable historia de la humanidad en las tres dimensiones de una miniatura.
Juan Carlos Olivares, El País
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/10/catalunya/1468183554_266115.html
La creativitat de l’Agrupación Señor Serrano ens recorda com sovint veiem imatges
però no ens parem a mirar-les de debò ni a llegir el que ens estan explicant. Ho fa
mitjançant un espectacle admirable. Altres espectacles i altres creadors
s’entossudeixen en seguir presentant-nos propostes en les quals el discurs
políticament correcte ho domina tot; propostes que permeten que l’espectador
“conscienciat” se’n torni cap a casa convençut d’haver complert amb el seu deure
cívic. Ha fet el que tocava. Ha tornat a escoltar allò que calia tornar a escoltar. Però,
quin és l’abast real d’aquesta mena de propostes? I quin és l’efecte real que ens
provoca veure dia darrera dia imatges envers les quals anem creant una mena
d’immunitat emocional que mai no reconeixeríem en veu alta? Però llavors, arriba la
gent de l’Agrupación Señor Serrano. I et proposa mirar de debò aquestes imatges a
vista d’ocell i llegir allò que porten escrites. I crear connexions entre la por que
provoquen els invasors ocells d’Hitchcock, i la por que provoquen aquests altres
ocells humans enfilats a una tanca que potser, malgrat la seva aparença un xic
indefensa, en realitat pretenen envair-ho tot i deixar-nos fins i tot sense els nostres
camps de golf. I et recorda de pas que la història del món és, ha estat i continuarà
sent una història de perpètues migracions; migren les aus a la recerca d’una mica de
calor, i migren els pobles a la recerca d’una mica de seguretat, d’una mica de
menjar, d’una mica de futur. Per visualitzar aquesta mena de moviment constant, la
gent d’aquesta estupenda Agrupación, se n’està prou de deixar anar discursets.
Capaços de provocar com qui diu tempestes dins un got d’aigua i de construir
fascinants paisatges visuals i humans amb un mínim de recursos utilitzats amb un
màxim de talent, la gent de l’Agrupación Señor Serrano vola molt alt en companyia
d’aquest “Birdie” buit de discursos retòrics i ple d’imaginació.
Ramon Oliver, Recomana.cat
http://www.recomana.cat/CRITICA/2931/52/Birdie/Ramon%20Oliver
Denuncia, poesía, ingenio y originalidad son de nuevo las armas del colectivo
fundado por Àlex Serrano para conquistar la platea. Marionetistas de la era digital,
manipulan en tiempo real vídeo, maquetas, proyecciones, sonidos..., y algunos
recursos nuevos como unos sugerentes haces de luz. Es una puesta en escena de
complejo engranaje que ellos dominan a la perfección.
Imma Fernández, El Periódico de Cataluña
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/agrupacion-senor-serranogrec-birdie-5257310
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Els Señor Serrano tenen definitivament un mirada crítica pròpia del que passa pel
món. Busquen paral·lelismes que semblen impossibles i troben raons contundents
amb les que bastir una performance eminentment estètica. Sense necessitat d'alçar
la veu ni de descordar-se la corbata, deixen ben clar quina opinió tenen dels
comportaments polítics estèrils. Amb aquesta peça, tornen a superar les expectatives
i claven un recorregut d’eagle (dos cops sota par). El seu vol és tant natural com
aclaparador: planegen sobre la veritat i deixen caure les preguntes fent diana en la
consciència de cada espectador sense ser doctrinaris.
Jordi Bordes, El Punt Avui (Barcelona, Espanya)
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/987139-grec-i-trons.html
Una narració audiovisual que combina la manipulació de ninots en maquetes, les
imatges pregravades, alguns fragments de la pel·lícula Els ocells d’Alfred Hitchcock i,
fins i tot, el fragment d’una entrevista amb el famós director. En escena, un green de
camp de golf dibuixat a terra com a metàfora d’un model que ho engoleix, que ho
tritura tot. Un relat que fascina gràcies a la perfecta combinació de tots els elements,
l’esperit poètic que destil·la i el preciosisme en l’execució. Ah, i amb un final alhora
senzill i fantàstic que permet als espectadors sentir que poden volar. Que volen. I
això és ja tot un regal.
Santi Fondevila, Diari Ara
http://www.ara.cat/cultura/paradoxa-somni-volar_0_1611438871.html

