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Introducció als Dossiers
de pensament crític

Els Dossiers de pensament crític són un
material d’acompanyament que vol apropar
la noció de la crítica teatral als joves,
no per formar crítics teatrals sinó perquè
les eines que fa servir la crítica fomenten
una actitud activa de l’espectador que
ens sembla imprescindible d’incentivar.
Despertar el sentit crític permet mirar d’una
altra manera el món més enllà del teatre.
Ajuda a qüestionar-lo, a entendre’n la
complexitat i la confrontació d’idees.
També és un exercici per (re)pensar l’obra,
tornar a l’experiència des de l’anàlisi fent
l’acció de rememorar allò viscut.
Per aconseguir-ho, els Dossiers
de pensament crític relacionen els
espectacles programats amb determinats
aspectes del llenguatge escènic.
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AFTER ALL SPRINGVILLE

Resum de l’argument
A l’escenari, una casa treu fumerades de colors. Un home de color verd surt
portant una bossa d’escombraries i la deixa fora. La casa és un llit elàstic, un
trampolí per a la imaginació. Estem preparats per al salt al desconegut?
Un joc de caos i sorpreses en què l’escenografia, el vestuari, els objectes i
els personatges interactuen i es fusionen. Un parc d’atraccions del desastre.
En aquest món imaginari tot es troba en constant moviment, tot és simbiosi i
metamorfosi, tot adquireix vida pròpia, fins i tot els objectes inanimats. Un ball
d’imatges al·lucinades i humorístiques –com un slapstick mut– que no només
busquen l’impacte visual i la rialla, sinó que també desperten preguntes.
A After All Springville es troben una casa viva i criatures mig humanes-mig coses
per qüestionar-nos l’espai que ocupem, físic i mental: quin efecte tenen els nostres
gestos, com ens relacionem amb els altres, com ens suportem mútuament en
espais petits, com podem formar comunitats si pràcticament no ens veiem mai.
Qüestions que podrien ser tràgiques si no fossin també molt divertides.

Treball amb l’espectacle
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Amb aquest espectacle volem aprofitar per treballar el teatre visual i d’objectes,
i temes com la relació entre les arts visuals i les escèniques, el surrealisme i
l’humor. Per això trobareu en aquest dossier un recull de lèxic i de material
relacionat específicament amb aquests i altres aspectes de l’espectacle, i una
sèrie de preguntes i propostes de treball perquè pugueu fer-ne reflexió i valoració
amb l’alumnat, més enllà de la primera impressió –el m’agrada/no m’agrada.
Tornar a l’índex
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Lèxic relacionat
amb l’espectacle
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Arts visuals / arts escèniques /
arts vives
Miet Warlop és una artista que transita entre les arts visuals i les arts escèniques, i
que ha desenvolupat un llenguatge propi d’arts vives.
Són arts visuals les que produeixen objectes que han de ser percebuts per l’ull
de l’espectador. Engloben les arts plàstiques tradicionals (arquitectura, pintura i
escultura), a les quals s’afegeix la fotografia, el cinema i el videoart. No hi ha una
classificació estricta: diferents autors hi inclouen més o menys disciplines.
En canvi, les arts escèniques són les que utilitzen el cos viu: el teatre, la dansa i
l’òpera, i es desenvolupen en directe, “en viu”, davant de l’espectador.
Arts vives és l’etiqueta d’un nou gènere artístic dins les arts escèniques i l’art
contemporani, que es refereix concretament a obres artístiques que passen
en viu, davant d’un públic, però que no encaixen en cap dels gèneres teatrals
tradicionals ja que sovint es consideren experimentals. S’hi inclouen la
performance, la dansa contemporània, la dansa-teatre, el teatre físic, les noves
dramatúrgies, el teatre postdramàtic, el circ contemporani o el body art. Sovint
es presenten en museus o galeries d’art, i per això es parla d’arts vives en
comparació amb les arts visuals estàtiques.

Comèdia física
Miet Warlop explica que aquesta peça té molta influència del gènere slapstick,
d’artistes com Charles Chaplin, Buster Keaton o Jacques Tati.
La comèdia física o l’humor físic, que en anglès es coneix per slapstick
(literalment, cop o bufetada i pal) i que sovint es tradueix per bufonada o
pallassada, és un subgènere de la comèdia que es caracteritza per presentar
accions exagerades de violència física, cops, bromes, etc. que no tenen
conseqüències reals de dolor i que produeixen un efecte còmic en l’espectador
per excedir els límits del sentit comú. També es caracteritza per destapar la
complexitat de les accions quotidianes: qualsevol gest que considerem fàcil i
normal (seure, pujar una escala, agafar una ampolla, posar-se un abric, creuar un
carrer...) es pot transformar en el principi del caos i de l’absurd.
L’slapstik neix amb la Commedia dell’Arte i es converteix en un element habitual
de diverses representacions dramàtiques populars, com el burlesque, el vodevil,
la pantomima o també el music-hall al segle xix. La popularitat d’aquests gèneres
va travessar el cinema mut i aquest humor cru es va convertir en un dels primers
focus del cinema i de l’animació. Entre el 1910 i el 1930 viu un auge de popularitat
amb exponents com Buster Keaton o Charles Chaplin, entre altres, i també amb
els primers curtmetratges d’animació (Mickey Mouse, Popeye, Tom i Jerry, etc.).
Els recursos més habituals de l’slapstik són un personatge que en pega un altre
amb diferents elements, alguna cosa que es deixa caure i l’atropella un tren, o
llançar un pastís de nata a la cara d’algú.

Tornar a l’índex
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Aquest gènere és criticat perquè fomenta la violència en el públic infantil,
amb l’argument que es tracta de persones que no són capaces de distingir
la violència de ficció de la real i que introdueix una idea equivocada de les
conseqüències reals de la violència. Així i tot, la producció audiovisual destinada
al públic de 7 a 12 anys es basa en la violència i inclou sovint elements
d’aquest gènere.

Comicitat
After All Springville, si no fos tan divertit seria tràgic. Miet Warlop exposa els seus
objectes/actors a tota mena de desastres petits i grans. Com a éssers humans ho
trobem divertit: veure algú fallar una vegada i una altra, veure caure, aixecar-se i
tornar a caure...
La comicitat no queda limitada només al gènere de la comèdia. És un fenomen
que respon a l’instint de joc, al gust humà per la broma i el riure, a la seva facultat
per percebre aspectes insòlits i ridículs de la realitat física i social. És una arma
social que permet criticar o emmascarar una oposició amb un tret d’enginy
o una farsa grotesca, testifica la capacitat d’invenció i l’optimisme humà davant
de l’adversitat.
La font de la comicitat s’atribueix a la percepció del cos humà i els seus
moviments com a irrisoris quan un subjecte no aconsegueix completar una acció
i crea un efecte sorpresa. El riure és l’expressió de la superioritat que ens atribuïm.
Tot rient dels altres sempre riem una mica de nosaltres mateixos, és una manera
de conèixer-nos millor i de sobreviure.
En teatre, la situació còmica prové d’un obstacle amb el qual els personatges
xoquen conscientment o sense adonar-se’n, i respon a una intenció estètica.
En el teatre contemporani hi ha força predilecció per l’irrisori, l’absurd i el grotesc
d’allò que és tragicòmic, i apareix sempre que un destí tràgic es manifesta sota
una forma no tràgica.

Miet Warlop
Miet Warlop és una artista visual i escènica belga. Té un màster en arts multimèdia
pel KASK, Gant. Va guanyar diversos premis amb el projecte de final de carrera
Huilend Hert, Aangeschoten Wild, una “instal·lació habitada”, l’any 2004. Des de
llavors ha realitzat nombrosos espectacles propis, accions, intervencions i també
escenografies per a altres artistes, en els quals s’ha començat a interrogar sobre
la relació entre les arts visuals i les arts vives tot explorant formes i estètiques.
D’aquesta investigació, en neixen diversos espectacles, com ara Mystery Magnet,
Fruits of labor o Big bears cry too, guanyadors de diversos premis, i també
performances i exposicions. El 2021, Miet Warlop estrena After All Springville,
que barreja un espectacle seu de fa dotze anys (Springville) i una monumental
instal·lació performativa (Amusement Park).
Si voleu saber més coses de Miet Warlop, podeu consultar el seu web:
https://www.mietwarlop.com/#home

Tornar a l’índex
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Pintura viva
After All Springville és una barreja acolorida d’escenes animades que són alhora
estètiques, divertides i commovedores. Cada escena sorgeix de l’anterior
aparentment a l’atzar, com una processó fantàstica d’objectes-personatges,
tableaux vivants i escenes que evoquen un mon singular.
Tableau vivant, ‘pintura viva’ en català, és una expressió francesa que defineix
la representació d’un grups de persones en una obra pictòrica preexistent
o inèdita utilitzant vestuari i utilleria i reproduint-ne les postures. És una
forma d’entreteniment que neix al segle xix. En cinema hi ha exemples de
representacions d’aquest tipus, com la pel·lícula Nightwatching de Peter
Greenaway, Viridiana de Luis Buñuel o les pel·lícules de Pier Paolo Pasolini.

Surrealisme
Aquesta peça està plena de personatges estranys. Éssers híbrids, mig humansmig animals-mig objectes propis del moviment surrealista.
El surrealisme és un moviment artístic que neix com a literari a París l’any 1924,
quan André Breton va escriure el Manifest del surrealisme, i ràpidament s’estén
i es fa present en totes les arts (pintura, literatura, fotografia, música, cinema,
teatre...) tot atraient artistes d’arreu d’Europa i dels EUA, que s’instal·len a París,
aleshores la capital mundial de les arts. Els surrealistes creuen que els artistes
han d’alliberar-se de tots els límits i implementen la teoria de l’alliberament del
desig inventant tècniques destinades a reproduir els mecanismes dels somnis.
El surrealisme vol representar el món dels somnis (l’inconscient de l’artista), més
enllà de la realitat i on tot és possible. El fregament i el collage utilitzats per Max
Ernst i els dibuixos automàtics d’André Masson en són els primers exemples.
Després, Dalí, Magritte i Miró, els pintors surrealistes més importants, ajunten
elements dispars que generen imatges oníriques delirants en les seves pintures.

Teatre d’objectes
A l’espectacle After All Springville tot té cor i ànima, fins i tot objectes com
una taula o una bossa d’escombraries. Aquí els objectes no són purament i
simplement funcionals, prenen vida i ensenyen les emocions que tenen darrera.
El teatre d’objectes és una expressió moderna que de vegades substitueix la de
teatre de titelles, que es considera passada de moda. Inclou, a més dels titelles,
l’escenografia, els objectes, les instal·lacions i les relacions entre els intèrprets i
les figures.
En el teatre d’objectes els actors i actrius són substituïts per titelles o per
objectes, ninots o figures que poden expressar diferents emocions i explicar
històries. Sovint podem trobar-ne d’ús quotidià, com ara sabates, barrets,
tisores... que poden provocar efectes sorprenents i nous en el públic, ja que
poden convertir-se en coses molt allunyades del seu origen i ús quotidià. També
es poden fer servir elements procedents del regne vegetal.

Tornar a l’índex
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Teatre visual
És un tipus de teatre centrat en produir imatges escèniques, generalment de
gran bellesa, en lloc de dedicar els esforços a la comprensió d’un text per part
de l’espectador/a. Podem afirmar que el pensament visual s’apropa més a
l’inconscient que el textual i que és més antic i, per tant, pot suggerir la dimensió
inconscient profunda de l’obra. El teatre visual utilitza més metàfores i símbols:
de vegades hem de pensar i entendre què estem veient, i normalment hem de fer
servir més la imaginació perquè el teatre visual pot expressar allò que no podem
descriure en paraules!

Tornar a l’índex
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Propostes de treball
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Ens fem preguntes
A continuació us proposem algunes preguntes que us poden anar bé per
reflexionar sobre l’espectacle. Al glossari i a l’entrevista teniu informació que us pot
ajudar a raonar les respostes. Us proposem alguna reflexió individual i una reflexió
col·lectiva a l’entorn de l’obra i dels temes que tracta.
Sobre la dramatúrgia
La companyia defineix l’espectacle ‘sense història’, en el qual
personatges impossibles es troben i comparteixen un espai i un temps.
Quines petites històries o situacions has vist al llarg de l’obra? Si
haguessis d’escriure els diàlegs d’aquest espectacle sense text, què
creus que haurien dit els personatges?
Saps si aquests personatges tenen nom? Tu com els anomenaries?
Què significa per a tu aquesta trobada de personatges-objecte? Ho
entens com una crítica al nostre món o a nosaltres mateixos?
De quina manera penses que es tracta d’una peça surrealista?
Què t’ha fet riure i per què? Quin paper juga l’humor en la peça?
Miet Warlop diu que s’ha inspirat en el gènere slapstick. Has vist
pel·lícules de Charles Chaplin, Buster Keaton, Tom i Jerry o Jackass?
Com creus que han influït l’artista?
Reflexiona sobre els conceptes d’arts plàstiques, arts escèniques i arts
vives en aquest espectacle. Havies sentit alguna vegada el concepte
d’arts vives? Per què creus que es diuen així?
Què diries que els passa als objectes-personatges, al final?

Sobre la proposta escènica
Què representa l’escenografia? Per què han triat aquesta?
Com t’imagines la casa per dins? L’espectacle presenta objectes
inanimats animats. Segons tu la casa és un objecte animat o inanimat?
A la sinopsi de l’espectacle diuen que la casa és un trampolí cap a la
imaginació, per fer un salt al desconegut, què creus que significa?
Pots imaginar objectes de la vida quotidiana que es converteixin en
personatges?
Miet Warlop diu que sent més que una fascinació pels objectes, que
és un sentiment genuí, que no veu els objectes com coses només
funcionals sinó que hi veu emocions darrera. Com definiries cadascun
dels personatges-objectes de l’obra? Quina personalitat tenien? Quins
sentiments els has vist?

Tornar a l’índex
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Sobre la teva experiència personal
Ara et proposem una reflexió més personal. Es diu que el més important
d’una obra de teatre és que el públic surti una mica diferent de com hi ha
entrat. Com t’ha afectat aquesta obra? N’has sortit diferent?
Què t’ha suggerit la imatge del final? Si haguessis tingut un somni amb
aquesta imatge, què significaria per a tu?
Amb la personalitat de quin objecte o amb quin personatge t’has sentit
més identificat? Amb quin objecte de la vida quotidiana et fusionaries?
Havies vist alguna vegada una peça de teatre visual? Què creus que
significa teatre visual? Quines característiques especials creus que el
diferencien del teatre textual?

Tornar a l’índex
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Recordem l’espectacle
A continuació, us proposem un seguit d’exercicis a partir del record que ens queda
de l’espectacle:
Penseu si hi ha alguna frase, pregunta, personatge o moment concret
de l’obra que recordeu especialment, que us hagi quedat gravat. Feu
una reflexió sobre allò que més us hagi impactat. Per què ha estat tan
significatiu per a vosaltres?
Quin d’aquests adjectius defineix millor per a tu After All Springville:
sorprenent, estrany, divertit o poètic? Busqueu 10 adjectius que defineixin
l’espectacle segons vosaltres.
Què creieu que vol explicar After All Springville? Poseu-ho en comú i,
després, discutiu si creieu que ha assolit aquest objectiu. Feu una relació
dels elements que han facilitat o dificultat entendre’n el tema.
Quina música o músiques posaríeu en aquesta funció? Feu una llista de
reproducció.

Tornar a l’índex
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Fem-ne la crítica
A partir de tota aquesta reflexió que has fet sobre l’obra, et proposem que ara
et posis en el paper d’un crític teatral i facis la teva pròpia crítica escrita de
l’espectacle. Et deixem una reflexió sobre què és i com es fa una crítica teatral,
que et pot ajudar:
Una crítica de teatre és opinió argumentada i documentada.
Fer la crítica és explicar per què t’ha agradat o no l’obra de teatre
que has vist valorant:
– els elements escènics que conflueixen en una producció
– l’experiència que tens com a espectador de teatre
– el coneixement que tinguis dels artistes que han fet l’obra i la seva
trajectòria
– el coneixement que tinguis de l’autor que ha escrit l’obra
– la valoració que fas de l’objectiu que hi ha darrera la proposta de
direcció del muntatge
– el tema que tracta i la seva relació amb el nostre món (per què ens pot
interessar Hamlet, escrit fa 400 anys?)
– el gènere teatral (comèdia, tragèdia, drama, documental, etc.) i si
acompleix els seus objectius (fa riure si és una comèdia?)
– el seu context: no és el mateix criticar un espectacle de grans
dimensions, amb un gran pressupost i un equip artístic reconegut,
que un muntatge fet en una sala petita, amb pocs diners i artistes que
comencen
Un muntatge teatral –com qualsevol altra manifestació artística– és un
acte de llibertat. Una llibertat practicada per compartir amb tu una idea,
una emoció, una denúncia, una creença. En una crítica has de valorar
si allò que volia comunicar l’obra t’ha arribat o no, si segons tu ho ha
aconseguit o no.
Ho has d’explicar valorant tot allò que has vist a l’escenari: el text,
l’actuació dels intèrprets, l’escenografia, la il·luminació, el so o la música,
el vestuari, els objectes... Tot contribueix a entendre allò que l’espectacle
ha volgut compartir amb el públic. Sempre hi ha un per què, en un
espectacle, i s’ha de tenir en compte a l’hora de fer-ne la crítica.
Una crítica és molt millor si es fa amb les pròpies paraules, amb el
món, les aficions i els gustos que té qui l’escriu. Cal que se la faci seva
i la defensi amb bons arguments, tant si és a favor com en contra de
l’espectacle. De fet, quan no t’agrada gens, s’ha d’explicar encara millor.

Tornar a l’índex
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