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Montjuïc / Sala Fabià Puigserver – 24 i 25 de gener 

Oblivion 

creació Sarah Vanhee 
 

 

interpretació Sarah Vanhee 
 

 

so Alma Söderberg i Hendrik Walker / veu Jakop Ampe / mirada externa 

Mette Edvardsen, Berno Odo Polzer 
 

 

assistent de producció Linda Sepp / tècnic Bart Huybrechts  

distribució per l'Estat espanyol Pilar de Yzaguirre per a 

 

 

 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

producció CAMPO de Gant, HAU Hebbel am Ufer de Berlín, Göteborgs Dans & 

Teater Festival, Noorderzon de Groningen i Kunstenfestivaldesarts de Brussel·les 

en el marc de NXTSTP amb el suport del Programa Cultura de la Unió Europea 

amb el suport de les Autoritats Flamenques 
 

 

agraïments Manyone de Brussel·les, Pianofabriek Kunstenwerkplaats de Sint-Gillis i 

Kaaitheater de Brussel·les 

presentació en col·laboració amb Place des Arts i Carrefour international de théâtre 

del Quebec 

espectacle estrenat a CAMPO el 12 /11/15 
 

 

espectacle en anglès sobretitulat en català  

durada 2h. 30' sense pausa 

seguiu a xarxes #Oblivion / #KatharsisLliure 
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L’artista belga Sarah Vanhee presenta en escena els residus personals, reals o 

virtuals, que ha acumulat durant un any sencer. Un experiment sobre què diuen 

de nosaltres les nostres deixalles. 

 

Res desapareix 

Una idea boja. Una experiència radical i desestabilitzadora. Durant un any 

sencer l’artista ha acumulat tota la seva brossa real i intangible. Una part és 

una instal·lació d’art i una part és una performance filosòfica de les restes de 

l’oceà, l’escenari és al mateix temps bonic i monstruós. Aprofitant la idea de 

donar-li importància fins l’extrem, Oblivion valora cada cosa, en cada moment, i 

reinverteix en una lenta celebració de les coses amagades. 

Durant dues hores, l’artista suspèn el temps i reconnecta  amb allò que un dia 

va ser considerat ‘deixalla’, i enregistra tot allò que mor i tot allò que resta del 

dia a dia. Una col·lecció desordenada, aquest arsenal d’objectes, sons i 

lectures recollides durant tot un any i ens entrem en un món a la inversa, en el 

qual es fa visible l’invisible i ‘malgastar’ es torna afluència. Com una cançó 

d’amor que llancem més enllà, Oblivion agita les bases de la nostra societat de 

consum d’avui. És espiritual, ecològic i inesperada. Completament fascinant. 

 

El treball interdisciplinari de Sarah Vanhee, que inclou performance, art, dansa i 

cinema, bascula entre l’espai públic i l’àmbit institucional de l’art. Ha treballat en 

espais oberts, presons, salons privats, teatres... La seva obra recent inclou 

Collected Screams, Unforetold, The Making of Justice, Oblivion, Untitled i The 

C-Project.  

 

més informació http://www.sarahvanhee.com/home 

clip de l’espectacle https://youtu.be/n8HA8v-ATJ4 
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