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visita aquí el nostre web

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

HORARI
18.00 h

DURADA 
5 h  
(es pot entrar i sortir  
de la sala)

LLOC 
Sala Fabià Puigserver  
platea

IDIOMA
Espectacle sense text

PREU
7,5 € - 15 €

Katharsis  
Quarta edició. Artistes internacionals. Locals. 
O a mig camí. Una plaça. Una farmàcia. Una 
casa. Un sopar. Un tour. Hospitalitat. Intimitat. 
Violència. Addicció. Distorsió. Imperfecció. 
Deformació. Neguit. Identitat. Alteració. 
Transmissió. Humor. Judici. Reconeixement. 
Escolta. Observació. TEATRE?

INTÈRPRETS
Jakob Öhrman
Janet Rothe

PIANISTA
Arno Waschk

ESPAI ESCÈNIC
Markus Öhrn

MÀSCARES
Makode Linde

COPRODUCCIÓ
Wiener Festwochen, Institutet  
i Wiesbaden Biennale

AMB EL SUPORT DE
Kulturrådet/Swedish Arts Council

Espectacle estrenat el 08/06/2018
al Wiener Festwochen

En una funció de 5 hores de durada (de la  
qual es pot entrar i sortir), l’artista suec  
Markus Öhrn examina la banalitat i la brutalitat 
de la violència domèstica.

Mobles blancs d’Ikea, flors a la taula,  
el quadre a la paret, un rellotge de cucut...  
una llar que es podria reduir en qualsevol lloc 
als elements més essencials, i alhora un caldo 
de cultiu per a un dolor i un patiment terribles. 
Amb aquest treball, Öhrn i el seu equip artístic 
fan una expedició al costat fosc dels patrons 
de relació íntima, els models a seguir i els 
estereotips de gènere.

Markus Öhrn treballa amb estadístiques reals 
i basa el seu treball en casos de violència 
domèstica que han arribat als tribunals.  
Ha utilitzat aquest material per desenvolupar 
una performance de cinc hores per a dos 
intèrprets i un pianista. 

© Nurith Wagner-Strauss /  
Wiener Festwochen

idea i direcció Markus Öhrn

Domestic 
Violence
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