
 

Les artistes en residència Paula Blanco i 
Klaudia Hartung-Wójciak mostren els 
seus treballs en creació 
 

 La catalana presenta La ciutat i la por i la polonesa, Virgin 
Mary Performances. 

 Són fruit de les Residències creatives d'intercanvi que 
atorga el Lliure dins dels Ajuts a la creació Carlota 
Soldevila i que aquesta temporada té el Nowy Teatr de 
Varsòvia com a centre col·laborador. 

 Se celebra el divendres 8 d'abril a les 13.00 h i l'accés és 
gratuït. Segueix un col·loqui amb les artistes a les 14.30 h.  

 

Aquest divendres 8 d'abril a les 13.00 h, el Teatre Lliure acull una mostra dels 

projectes en procés de creació de les artistes en residència Paula Blanco, que 

presenta La ciutat i la por, i Klaudia Hartung-Wójciak, creadora de Virgin Mary 

Performances. A les 14.30 h, després de la presentació, s'obrirà un col·loqui per parlar 

amb les dues artistes. 

 

Tots dos projectes neixen gràcies al programa de Residències creatives 

d'intercanvi impulsat pel Lliure en el marc dels Ajuts a la creació Carlota Soldevila. 

Aquesta temporada, l'intercanvi s'ha dut a terme amb la col·laboració amb el Nowy 

Teatr de Varsòvia (Polònia), i es mostra després que Calvin Ratladi i Joan Solé, 

artistes residents la temporada passada, mostressin el seus treballs aquesta 

temporada en haver-se ajornat la seva presentació a causa de la pandèmia. 

 

La ciutat i la por és un intent de mapa. Una cartografia de l'ara a Polònia a través de 

veus, testimonis, reflexions, històries i paisatges silenciats. Un projecte sobre l’alteritat 

a partir del contrast del silenci i el soroll, basat en la superposició de vides i d’històries, 

de converses i d’accents. Un viatge de Barcelona a Polònia, que comença amb la 

inquietud d’anar-hi a trobar quin és el seu paisatge sonor i s’enreda amb els seus 

silencis.  

 

Virgin Mary Performances és una exploració de la figura de la Mare de Déu i de 

l'imaginari creat entorn d'aquesta. Començant per llocs populars de devoció, com ara 

el monestir Jasna Gorá amb la Mare de Déu negra de Częstochowa (Polònia) o el 

Monestir de Montserrat amb la Mare de Déu de Montserrat, i seguint per la multiplicitat 



 

 

d'imatges i d'objectes marginals i dispersos que la representen i que fan ampliar 

significativament el visual de conceptes com "santedat" o "virginitat". 

 

Cada any, el Lliure atorga unes Residències creatives d’intercanvi a dos creadors, 

un de català i un del país del centre cultural escollit per temporada, perquè puguin 

desenvolupar un projecte artístic personal després d'haver visitat i residit en tots dos 

equipaments. 

Les Residències creatives d'intercanvi 22/23 es faran en col·laboració amb el 

centre artístic CAMPO de Gant (Bèlgica). La convocatòria per triar els artistes de la 

temporada vinent ja està oberta i es pot consultar aquí. Les candidatures es poden 

presentar fins a l'1 de maig inclòs.  

 

Residències creatives d'intercanvi 21/22: La ciutat i la por i Virgin Mary 

Performances. 8 d'abril, a les 13.00 h. Gratuït, amb reserva prèvia. 1 h 35'. 

Idioma: en català i anglès. Montjuïc - Espai Lliure. 
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