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de Leja Jurišić i Marko Mandić
en col·laboració
amb el director Bojan Jablanovec
i l’escriptora Semira Osmanagić
30/01
Montjuïc
KATHARSIS

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.
La Leja i el Marko fan tractes precisament
amb aquesta inversió, però sense buscar
cap resposta fora d’ells mateixos, en cap lloc
extern (una teoria, una història, una mitologia)
que pogués atorgar sentit a la seva relació.
Giren la pregunta cap a si mateixos: per què
vull que estiguem ‘junts’ (amb ell/ella), com
s’aguanta ‘junts’, què es fa (amb un mateix)
perquè ‘junts’ es converteixi en la realització
d’un superàvit (en mi), com evitar la jerarquia
de poder (perquè això no és estar ‘junts’)...?
I per últim, però no menys important: com
s’estableix aquest ‘junts’ en el temps i l’espai
performatiu de l’espectador?

Premi a la Millor Performance de la Temporada
2017/18 per l’Associació de Crítics
i Investigadors Teatrals d’Eslovènia.
Premi a discreció del Jurat al Gest Performativ
Únic del Festival Borštnikovo srečanje 2018.
Premi a la Millor Performance de la Gibanica –
bienale sodobne plesne umetnosti 2019.

PERFORMERS
Leja Jurišić
Marko Mandić
TEXT EN DIRECTE
Semira Osmanagić
DIRECTOR TÈCNIC
Igor Remeta

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Žiga Predan
PRODUCCIÓ
Pekinpah i Via Negativa
COPRODUCCIÓ
Kino Šiška

TÈCNIC DE SO
Jure Vlahović

Què ens defineix? Aquesta és la pregunta que
centra l’edició de Katharsis 2022, que va 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 nostra
classe social, el nostre gènere, els nostres
desitjos i pors, i l’espai i temps que compartim
amb els altres.
HORARI
17.00 h
DURADA
6 h (es pot entrar i sortir
de la sala)
LLOC
Espai Lliure
IDIOMA
Per determinar
PREU
9 € - 29 € /
Abonament Katharsis 39 €
(3 entrades)

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva
a través del mòbil

ATENCIÓ
Es recomana veure
tota la performance.
També es pot entrar
en qualsevol moment
durant la funció.
Aquesta performance
no és participativa
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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil.
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

visita aquí el nostre web

