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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

Les conferències performatives 
són un subgènere de la 
performance que va tenir el 
seu protagonisme durant la 
programació de Katharsis 
20/21. Enguany, recuperem 
aquest gènere que s’instal·la a 
l’Espai Lliure per continuar la 
investigació sobre com podem 
transmetre el coneixement 
a través d’una experiència 
artística. Amb artistes i teòrics 
locals i internacionals, cerquem 
la manera de creuar l’intel·lecte 
i la sensibilitat per fer arribar a 
l’espectador una saviesa que 
vol transmetre’s a través del 
gaudi estètic que l’experiència 
escènica ens facilita. Cerquem 
viure les preguntes.

El Black Bank, l’Alibi Agency, el Casino 
of Tricks, l’Assembly of Real and Other 
Pirates, l’Alternative Cruise Ship Terminal, 
l’Improbability Drive, Women of the Seven 
Seas... geheimagentur/Secret Agency crea 
institucions temporals, aliances improbables 
i obres d’art participatives per fer del món 
un lloc millor. Secret Agency té gairebé 20 
anys d’experiència combinant estratègies 
artístiques i activistes. Entre la realitat i la 
ficció creen fòrums per a veus inaudites i 
exploren els plaers de la unió futura.

geheimagentur/Secret Agency treballa 
de forma anònima, transdisciplinària i 
internacional. Es va fundar per fer servir 
mitjans i recursos artístics més enllà de 
l’acumulació de la fama individual. Secret 
Agency és un segell independent, un 
col·lectiu obert i un exercici pràctic en l’art  
de ser molts.

15 € 
Abonats 7,5 €

CONCEPTE, TEXT, INTÈRPRET 
I ESPAI ESCÈNIC
geheimagentur

BANDA SONORA
Lil Twills

DURADA
1 h

IDIOMA
En anglès

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

AMB EL SUPORT DE
Fonds Darstellende Künste

AMB L’AJUT DEL
Federal Government Commissioner 
for Culture and Media en el marc 
del programa NEUSTART KULTUR

Women of the Seven Seas és un grup 
de dones d’arreu del món -artistes, 
investigadores, activistes i marineres- que 
treballen amb, al i sobre el mar i en qüestions 
de vida marítima. El grup va ser fundat per 
geheimagentur i es planteja una pregunta 
comuna: l’augment de dones que treballen 
al mar marcarà cap diferència? El patriarcat 
marítim no és cap broma. És una història de 
guerra, colonialisme i explotació dels pobles 
i dels recursos naturals. Finalment és a punt 
d’aparèixer al mar un moviment feminista per 
unir-se en contra de tot això? La resposta és: 
encara no. Però potser hi serà aviat.

geheimagentur no només informarà de les 
activitats i les experiències actuals de Women 
of the Seven Seas, també presentarà un guió 
per a una pel·lícula de gran èxit sobre què 
podria passar en un futur, quan els vaixells 
de creuer s’enfonsin, el nivell dels mars 
pugi i hippies transgènere enfilats en balses 
d’escombraries s’uneixin amb l’associació  
de dones marineres de Nigèria per sortir  
al rescat.

Vosaltres sereu el nostre públic de prova: 
hauríem de continuar la feina real o bé fer la 
pel·lícula taquillera? I davant d’aquesta tria 
entre realitat i ficció, què quedarà per al teatre 
i l’actuació?

CONFERÈNCIES PERFORMATIVES

SESSIÓ 4

Women of the  
Seven Seas
(geheimagentur 
goes to  
Hollywood I)

Divendres 15/04 
18.30 h Montjuïc. Espai Lliure 
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