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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

Tercera edició de l’experiència 
de diàleg a l’Espai Lliure  
La taula. Aquesta temporada 
us oferim 7 àpats, sempre  
en dimecres, que tenen per 
menú la conversa amb el 
amfitrions Quim Bigas,  
Denise Duncan, Isabel Sucunza 
i Oriol Puig Taulé. 
En aquest projecte original de 
la companyia Split Britches, 
tothom qui vulgui pot parlar 
del que vulgui a partir d’un 
tema inicial i seguint sempre 
l’etiqueta de l’escolta mútua.

Quim Bigas és nascut a Malgrat de Mar i 
viu ara entre Barcelona i Copenhaguen. És 
un artista que treballa en els camps de la 
coreografia, la dramatúrgia i els procediments 
informatius. Es dedica a projectes que volen 
desplegar un sentit del lloc mitjançant el 
dispositiu de la dansa i la coreografia. El 
treball artístic que ha estat realitzant durant 
els darrers anys, ja sigui dins d’un marc 
d’investigació o amb formats més pensats 
com a producte, utilitza diferents elements 
o constitucions de l’esdeveniment per 
contribuir i concebre trobades. Des del 2018, 
és professor associat de coreografia a Den 
Danske Scenekunstskolen de Copenhaguen. 
Entre el 2018 i el 2021 forma part del projecte 
de la UE Dancing Museums, en col·laboració 
amb la Fundació Miró (Barcelona) i el Mercat 
de les Flors (Barcelona). Entre el 2018 i el 
2020 forma part del projecte de la UE More 
Than This, en col·laboració amb la Universitat 
Carlos III (Madrid) i Mateo Feijóo-Naves 
Matadero (Madrid). El 2019 va estrenar DV 
(Desplaçament Variable) al Mercat de les 
Flors, a més d’haver participat en una sèrie 
de conferències perfomatives al voltant 
d’arxius a DV (Desplega Visions). També 
continua girant amb els seus anteriors treballs 
Molar, Appraisers i La Llista.

4 € per sessió 
2 € Generació Lliure i Subscriptors
Abonats gratuït!

AMFITRIÓ  
Quim Bigas

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure

DURADA
1 h màxim

IDIOMES
Multilingüe

EDAT RECOMANADA
A partir de 12 anys

La taula, com la taula que compartirem,  
com un lloc on es desplega tota una sèrie  
de polítiques i de formes de relacionar-nos.

En què ens ajuden, les taules?

Quins són els imperatius que hem assumit  
a partir d’aquest objecte?

Qui som quan som en una taula?

Amb què i amb qui estem?

Què ens permeten?

Com ens podem moure, a les taules?

Quantes taules coneixem?

Quines taules necessitem?

Amb quins materials estan fetes?

LA TAULA

SESSIÓ 3

Taules, objecte  
i subjecte

Dimecres 12/01 
18.30 h Montjuïc. Espai Lliure 
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