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Què ens
defineix?

katharsi

Què ens defineix? Aquesta és la pregunta que centra l’edició
de Katharsis 2022, lligada a l’origen d’aquest programa especial
en el qual ens qüestionem constantment què és teatre.
Els projectes programats aquest gener intenten respondre
al concepte d’identitat: què és i com influeixen en aquesta idea
abstracta la nostra història personal i col·lectiva, el nostre cos, les
nostres arrels i nacionalitats, la classe social, el gènere, els nostres
desitjos i pors, i l’espai i temps que compartim amb els altres.
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O Barco/The Boat

Con versos

16 – 30/01
Montjuïc / Plaça Margarida Xirgu

19 – 30/01
Montjuïc / Fossat 2

Grada Kilomba inaugura aquesta
instal·lació amb una performance
dividida en tres actes, de la qual
diverses generacions de les
comunitats afrodescendents són
protagonistes, amb la producció
musical de Kalaf Epalanga.
O Barco/The Boat es converteix en
un lloc de reconeixement, un jardí de
memòria i de contemplació del futur.

Ens fa l’efecte que al públic de
teatre no li agradarà gaire aquest
espectacle; hi ha massa referències
històriques i, a estones, sembla una
classe d’institut.

de Grada Kilomba

cia. El arabesco

Irònicament, als apassionats de la
història tampoc els interessarà gaire
una obra, poc acadèmica, que no
només omet noms i dates rellevants
sinó que, a més, és explicada amb
objectes, fent una mica de teatre.

Quines històries s’expliquen? On
s’expliquen? Com s’expliquen? I qui
les explica? Aquestes són algunes
de les preguntes que sorgeixen en
entrar en aquesta instal·lació.

Com si això no fos prou, l’obra dura
dues hores i, tot i que al principi et
faci gràcia, ja veuràs com, al final,
se’t farà una muntanya.
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Silenzio!

Tête-à-tête

de Stéphane Gladyszewski

direcció Ramona Nagabczyńska

19 – 23/01
Montjuïc / Espai Lliure

21 – 22/01
Montjuïc / Sala Fabià Puigserver

Com un petit cosmos sorgit d’un
quadre renaixentista i banyat de
clarobscurs, Tête-à-tête és una
obra experimental a mig camí entre
el teatre d’objectes, la instal·lació
òptica i el conte existencial.
Per viure aquesta experiència,
l’espectador ha de ficar el rostre
en una màscara que està incrustada
en un plafó desmuntable.

L’òpera és el punt central
d’aquest espectacle de Ramona
Nagabczyńska. Per tal de parlar-nos
de les veus femenines, s’endinsa en
l’òpera –una forma d’art performatiu
que s’ha mantingut gairebé
inalterada durant segles.
Les pràctiques tradicionals de cant
femení han trobat el seu equivalent
dominant en les àries operístiques
virtuoses creades per compositors
mascles. És aquí on l’èxtasi de la veu
original es barreja amb la refinada
propaganda d’un ordre nociu.

Amb uns auriculars acoblats a un
sistema de so ambient, l’espectador
es banya en un univers sonor
immersiu en el qual la veu d’un
noi li xiuxiueja les paraules del
poeta Octavio Paz, “Dos cuerpos
frente a frente (...)”.
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The Hamartia Trilogy

Together

29 – 30/01
Montjuïc / Sala Fabià Puigserver

de Leja Jurišić i Marko Mandič
en col·laboració amb el director
Bojan Jablanovec
i l’escriptora Semira Osmanagić

creació i direcció Jaha Koo

30/01
Montjuïc / Espai Lliure

Tríptic de l’artista coreà Jaha Koo
sobre les relacions euro-asiàtiques,
format pels espectacles següents:
Lolling & Rolling penetra en el
fenomen vinculat amb l’educació
coreana en anglès de la cirurgia que
es coneix per ‘frenectomia lingual’
(s’opera la llengua als infants perquè
tinguin més bona pronúncia en anglès).
Cuckoo és un viatge a través dels
últims 20 anys de la història de Corea
explicada per un grapat de màquines
de coure l’arròs parlants.The
History of Korean Western Theatre
barreja històries personals amb fets
històrics, polítics i sociològics per
entendre la colonització escènica.

Actualment som testimonis
d’una inflació insuportable de
la performativitat. Tot és una
performance, ens ofeguem en la
constant presència i mediatització
de tot. Som ràpids identificant què
ens uneix, però som incapaços
de vincular-nos amb res durant un
període prou significatiu. Estar ‘junts’
demana una inversió cada vegada
més difícil de pagar.
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