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El director Kornél Mundruczó i la seva 
companyia Proton Theatre porten a 
escena la història d'un desnonament. 
Els girs de realisme màgic 
característics d'aquest director 
hongarès acaben configurant un reflex 
molt al detall de la nostra societat i de 
les relacions que establim entre 
humans.  
Un espectacle poètic i polític basat en 
fets reals, admirat i premiat des del 
2016 per tot Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4 
 

 
© Proton Theatre / Marcell Rév  

Sinopsi 
 
Per fer complir la voluntat testamentaria d’un difunt, un home arriba un pis 
de Budapest per expulsar la dona soltera que hi viu, però un gir inesperat li 
impedeix dur a terme el seu pla. Ell es veurà obligat a fer un examen de 
consciència, i alhora apareixeran els secrets foscos que amaga el pis, als 
quals s’hauran d’enfrontar els nous inquilins. En la banalitat de la vida i la 
falta absoluta d’empatia, sense cap habilitat per comunicar-nos si no és a 
través de la tecnologia, triem els nostres destins o bé les nostres vides estan 
predestinades? Els personatges viuen una imitació de la vida; una vida 
allunyada de la situació política del moment. Un espai al marge d’una 
societat en què la injustícia és una llei no escrita. 
 
Premi de la Crítica de teatre hongaresa 2016 a la Millor escenografia per a 
Márton Ágh. 
Premi del 17è Festival del Teatre Nacional de Pécs (Hongria) 2017 al Millor 
text i dramatúrgia per a Kata Wéber i Soma Boronkay i a la Millor 
escenografia per a Márton Ágh. 
Premi del Públic al Baltic House Festival 2017 de Sant Petersburg (Rússia). 

 
 
 

 
MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/crim-i-castig 
 
TRAILER 

https://www.youtube.com/watch?v=SwG39W8E2Y8  
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ENTREVISTA 

Parlant amb Kornél  
Mundruczó 
 
Per què vas triar aquest títol? 

Em vaig inspirar en la pel·lícula de Douglas Sirk 
del 1959 [Imitation of Life]. 

D'on ve la idea d'aquesta història? 

El maig de 2005, a Budapest, un nen romanès 
va ser atacat amb una espasa en un autobús. 
Hi va haver un gran enrenou als mitjans i 
manifestacions contra el racisme. Va resultar 
que l'atacant era membre d'un grup de dretes i 
que també era romanès. Aquest cas va ser una 
de les principals inspiracions per crear Imitation 
of Life.  

Com diries que es percep el desnonament en la 
societat hongaresa actual? Ha canviat? 

Imitation of Life és del 2016. El que veus a 
l'escenari no és el passat, sinó el present. Les 
coses no canvien tan ràpidament 
malauradament. 

Parla'ns dels diferents personatges. Què 
representa cadascun d'ells? 

En les meves obres, tant de cinema com de 
teatre, el més important per a mi sempre és 
explicar una història, explicar la meva història, 
la que més m'interessa en aquell moment. En 
els projectes artístics de la meva companyia 
independent hongaresa, Proton Theatre, 
intentem centrar-nos en una qüestió personal, a 
la qual volem oferir una obertura universal. 
Anant del micro al macro. Partint d'una història 
molt singular i personal, que va passant al llarg 
de la peça, a una de més general, que 
representa molta altra gent que comparteix un 
destí igual o semblant. 

Imitation of Life ha estat de gira per diferents 
països. Les reaccions del públic són diferents? 

Òbviament hi ha diferències en les reaccions 
del públic de l'Europa occidental i de l'Europa 
de l'Est, però també hi ha semblances. La 
principal diferència probablement ve del fet que 
el tema d’Imitation of Life s'acosta més a la vida 
quotidiana d'un ciutadà de l'Europa de l'Est que 
de l’occidental. 

Sovint treballes amb els mateixos intèrprets. 
És el mateix cas amb Imitation of Life amb els 
protagonistes Lili Monori i Roland Rába? Pots 
descriure la teva manera de treballar amb els 
actors? 

Lili Monori i Roland Rába són membres 
permanents de Proton Theatre. La meva 
manera de treballar amb els actors 
l'anomenaria teatre d'adults: actors i l'actriu no 
són dependents i vulnerables davant del 
director, sinó un company creatiu més amb qui 
puc pensar i, fins i tot, desenvolupar la peça 
junts. 

Quin efecte t'agradaria generar en el públic 
amb Imitation of Life? 

Vull que els meus espectacles tinguin sempre 
el mateix impacte: vull donar veu a la gent que 
no ens escoltem en el dia a dia: les veus dels 
forasters de totes les èpoques. I això es pot fer, 
fins i tot, en cercles conservadors i burgesos. 
No m'interessa l'art burgès ni la seva crítica. 
L'art té sentit per a mi quan no dona respostes 
sinó que mostra alguna cosa que s’amaga rere 
les coses. 
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Gira europea 
 
L’espectacle s’ha pogut veure als següents festivals i teatres europeus: 

 
 
  
 

HONGRIA 
Estrena: Trafó House of Contemporary Arts 2016. 
Budapest 
17th National Theatre Festival 2017. Pécs 
dunaPart4 - Platform of Contemporary Hungarian 
Performing Arts 2017. Budapest 
 
ÀUSTRIA 
Wiener Festwochen 2016. Viena 
 
ALEMANYA 
Theater Oberhausen 2016 
Wiesbaden Biennale 2016 
HELLERAU - European Center for the Arts 2016. 
Dresden 
HAU Hebbel am Ufer 2016. Berlin 
Lessingtage 2018. Thalia Theater Hamburg 
 
FRANÇA 
NEXT Festival 2016. Lille  
MC93 2018. Bobigny  
Maillon 2018. Estrasburg 
CDN Orleans 2018 
 
RÚSSIA 
Platonov Arts Festival 2017. Voronezh 
Baltic House Festival 2017. Saint Petersburg 
 
PAÏSOS BAIXOS 
Festival Boulevard 2017. 's-Hertogenbosch 
Spring in Autumn 2017. Utrecht 
 
SUÏSSA 
Zürcher Theater Spektakel 2017 
Théâtre de Vidy 2018. Lausana 

Theaterfestival Basel 2018 
FIT Festival 2019. Lugano 
 
LITUÀNIA 
Sirenos Festival 2017. Vilnius 
 
POLÒNIA 
Łaźnia Nowa Teatr 2017. Cracòvia 
TR Warszawa 2017. Varsòvia 
 
PORTUGAL 
Alkantara Festival 2018. Lisboa 
 
GRÈCIA 
Athens Festival 2018 
 
REPÚBLICA TXECA 
26th International Festival Theatre 2018. Pilsen 
 
ITÀLIA 
VIE Festival 2019. Bolonya 
 
BÒSNIA I HERZEGOVINA 
MESS International Theatre Festival 2019. 
Sarajevo 
 
FINLÀNDIA 
Tampere Theatre Festival 2021 
 
ITÀLIA 
Festival delle Colline 2021. Torí  
Teatro Bellini 2022. Nàpols 
 
ESPANYA 
Centro Dramático Nacional 2021. Madrid
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La premsa ha dit... 
 
“Aquest teatre és una força de la natura”. 
 

Neue Zürcher Zeitung, Suïssa 
 
 
"Imitation of Life, una producció del director hongarès Kornél Mundruczó i 
Proton Theatre, representa una cosa no vista fins ara”. 
 

ART-19, Bulgària. 
 
 
"Munduczó ofereix un docudrama fascinant i destacat, que subratlla els punts 
forts del naturalisme sense que ni un moment es mostri antic o didàctic".  
 

totetartokoudouni.blogspot.com, Grècia. 
 
 
"Kornél Mundruczó, reconegut director d'escena i cinema hongarès, ens 
sorprèn amb la seva producció titulada Imitation of Life. En lloc de la violència i 
la provocació ja vistes a l'escenari, ofereix una visió tranquil·la i íntima del destí 
dels individus".  
 

Süddeutsche Zeitung, Alemanya.  
 
 
“Aquesta producció és més que un simple missatge. És una sèrie d'imatges i un 
recull d'històries plenes de fragments de realitat que es converteixen en un 
símbol complex. Violència i poder a la política i a la vida privada. A Hongria i 
altres llocs. L'art no té sentit. L'art en si és el significat."  
 

Republik, Suïssa. 
 

 
"Com a creador veritablement versàtil, Kornél Mundruczó expressa el seu ampli 
ventall de coneixements teatrals i cinematogràfics a través d'aquests textos 
crus i nítids, juntament amb material de vídeo tant líric com trivial. Per 
emfatitzar el seu missatge sobre els desterrats a una classe social més baixa, 
col·loca els seus personatges en un escenari adequat, que acaba fent un gir de 
360°. Ho capgira tot per il·lustrar adequadament el caos del nostre món, que és 
incapaç de renovar-se".  
 

Magcentre, França.  
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BIOGRAFIA 

Proton Theatre 

companyia 
 
El 2009, Kornél Mundruczó, director de cinema i de teatre, i Dóra Büki, 
productora teatral, van fundar Proton Theatre, amb seu a Budapest, una 
companyia artística virtual organitzada a l’entorn de les produccions 
independents del director. A banda de preservar la màxima llibertat artística, el 
seu objectiu és garantir una estructura professional per a les seves obres i 
projectes teatrals de producció independent. Principalment, els seus espectacles 
es realitzen com a coproduccions internacionals, i d’entre els seus col·laboradors 
habituals hi trobem el Wiener Festwochen; HAU Hebbel am Ufer de Berlín; 
KunstenFestivalDesArts de Brussel·les; Trafó House of Contemporary Arts de 
Budapest; HELLERAU de Dresde. 
 
A part de les produccions del seu director -com ara The Ice (2006); Frankestein 
Project (2007); Hard to Be a God (2010); Disgrace (2012); Dementia (2013); 
Winterreise (2015); Imitation of Life (2016); The Raft of the Medusa (2018); 
Evolution (2019)- tenen per propòsit donar espai a la realització de les idees dels 
membres de la companyia. Amb aquest esperit s’han creat els espectacles 
següents: Last, dirigit por Roland Rába (2014) o 1 Link, dirigit per Gergely Bánki 
(2015) i Finding Quincy, dirigit per János Szemenyei (2017). 
 
Els espectacles de Proton Theatre han girat per més de 110 festivals durant tots 
aquests anys, des del Festival d’Avinyó passant pel Festival d’Adelaida i fins al 
Festival Internacional de Singapur, el Festival Bo:m de Seül o el Zürcher 
Theaterspektakel. 
 

 
 
 

MES INFO 
https://protontheatre.hu/ 
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BIOGRAFIA 

Kornél Mundruczó 

direcció  
 
Nascut a Hongria l'any 1975. Va estudiar a la Universitat Hongaresa de Cinema i 
Drama de Budapest i, actualment, és un reconegut director de cinema i teatre 
europeu, les creacions del qual s'estrenen als festivals més prestigiosos d'arreu 
del món. Està casat amb la dramaturga, intèrpret i guionista Kata Wéber. 
 

Treballa al teatre des de 2003. S’entusiasma començant nous projectes sempre 
que troba un tema inspirador, un equip o un lloc d’interès. Per als nous projectes, 
sovint treball amb actors, amb qui ja ha treballat i que també participen de la part 
creativa del muntatge. És amb ells que idea les produccions. Després de 
treballar com a freelance, el 2009 va fundar la seva companyia de teatre 
independent, Proton Theatre, amb la productora de teatre Dóra Büki. 
 

Va ser nominat al premi Faust d’Alemany com a director el 2017 pel seu destacat 
èxit Imitation of Life, amb Proton Theatre. Aquesta va ser la primera vegada en la 
història d'aquest premi que es nominava un espectacle no alemany. La seva 
posada en escena d'Evolution, una coproducció amb la Ruhrtriennale, va ser 
considerada el punt culminant de l'edició 2019 del festival alemany. La 
representació teatral s'ha convertit en una pel·lícula, que es va estrenar el 2021 
al Festival de Cannes, a la secció Cannes Premiere. 
 

Des del 2003 també dirigeix a l'escena operística. The Makropulos Affair, que es 
va estrenar a l'Òpera Flamenca d'Anvers, va ser nominada al Premi Internacional 



 
  

10 
 

d'Òpera en la categoria Millor producció d’una novel·la. Així, va ser el primer 
candidat hongarès en ser nominat. 
 

Va debutar com a director al Festival de Cannes el 2003. Aquest mateix any va 
fundar la productora cinematogràfica Proton Cinema Ltd. amb Viktória Petrányi, 
que ha estat la seva constant coguionista i col·laboradora artística des de la 
universitat. El seu tercer llargmetratge, Johanna -adaptació operística de la 
història de Joana d'Arc- es va presentar el 2005 a la secció independent Un 
Certain Regard del Festival de Cannes. Ell 2014, el seu sisè llargmetratge, White 
God, va guanyar el premi principal d’Un Certain Regard. El seu quart, cinquè i 
setè llargmetratges van participar a la competició oficial de Cannes: Delta el 
2008, Tender Son el 2010 i Jupiter's Moon el 2017. Aquesta darrera va ser la 
guanyadora del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 
2017. La seva primera pel·lícula en llengua anglesa, Pieces of a Woman, va 
estar en competició al 77è Festival Internacional de Cinema de Venècia el 2020 i 
es va convertir en un èxit a Netflix. 
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BIOGRAFIA 

Kata Wéber 

autora 
 
Intèrpret, dramaturga i guionista de cinema. Llicenciada a la Universitat de Teatre 
i Arts del Cinema de Budapest. Va començar la seva carrera com a actriu, abans 
de passar a l'escriptura teatral i cinematogràfica. Com a intèrpret, participa als 
espectacles de la companyia Proton Theatre Dementia, Disgrace, Hard to be a 
God, Frankenstein-project i Caligula. 
 

Coneix al director Kornél Mundruczó des de l’època de la universitat, amb qui 
col·labora en produccions teatrals i de cinema. Junts escriuen alguns projectes 
de Proton Theatre com Evolution Imitation of Life i Dementia. I, al cinema, White 
God i Jupiter's Moon. Estan casats.  
 

Va ser convidada a escriure una obra de teatre per al TR Warszawa el 2017, que 
es va convertir en Pieces of a Woman, estrenada el 2018 a Varsòvia i gran èxit a 
Netflix. 
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Font: Proton Theatre 

BIOGRAFIA 

Márton Ágh 

dramatúrgia 
 

Nascut a Hongria el 1972. Va estudiar a la Universitat Hongaresa de Belles Arts i 
ara és un conegut director d'art, dissenyador de producció, escenògraf i 
dissenyador de vestuari que treballa al cinema, el teatre i l'òpera. 
  
Al cinema va ser el director de producció de Peter Greenaway, a The Tulse 
Luper Suitcases. En teatre i òpera, col·labora amb els principals directors 
hongaresos com Kornél Mundruczó i Árpád Schilling. Amb Mundruczó també hi 
ha treballat en les pel·lícules Delta, Tender Son, The Frankenstein Project, White 
God i Jupiter's Moon, per les quals ha rebut el premi del cinema hongarès a la 
millor producció i disseny. El 2021 va guanyar el Premi del Cinema Europeu al 
millor disseny de producció amb Natural Light, dirigida per Dénes Nagy. 
  
Ha fet l'escenografia de totes les produccions de Proton Theatre dirigides per 
Mundruczó i ha guanyat diversos premis: Millor escenografia per Disgrace el 
2013 i per Imitation of Life  el 2017 al Festival Nacional de Teatre d'Hongria. A 
més, Imitation of Life també va rebre el Premi de la Crítica de Teatre Hongarès el 
2016. El 2022 va rebre el Premi Sándor Hevesi pel seu treball per al teatre 
hongarès fora d'Hongria.  
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Fitxa artística 
 
INTÈRPRETS 

Zsombor Jéger Szilveszter Ruszó 
Norton Kozma Jónás Harcos 
Lili Monori Mrs. Lőrinc Ruszó 
Bori Péterfy Veronika Fenyvesi 
Roland Rába Mihály Sudár 
 
ESPAI ESCÈNIC 

Márton Ágh 
 
VESTUARI 

Márton Ágh i Melinda Domán 
 
IL·LUMINACIÓ  

András Éltető 
 
MÚSICA  

Asher Goldschmidt 
 
AJUDANTA DE DIRECCIÓ 

Blanka Rákos 
 
CAP TÈCNIC 

András Éltető 
 
TÈCNIC DE LLUMS 

Zoltán Rigó  

 
TÈCNIC DE SO 

Zoltán Halmen i Janós Rembeczki 
 
REGIDORA 

Jachya Freeth 
 
UTILLERIA 

Gergely Nagy 
 
MAQUINISTES 

Tamás Zsigri, Tamás Hódosy i Zoltán Háry 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Kati Gyergyák 
 
PRODUCCIÓ 

Dóra Büki i Proton Theatre 
 
EN COPRODUCCIÓ AMB 

Wiener Festwochen – Viena, Theatre 
Oberhausen, La Rose des Vents – Lille, 
Mailon – Théâtre de Strasbourg / Scènce 
européenne, Trafó House of Contemporary 
Arts – Budapest; HAU Hebbel am Ufer – 
Berlín, HELLERAU – European Center for 
the Arts – Dresden i Wiesbaden Biennale 

 
Informació pràctica 
 
HORARIS 

Dv. i Ds. 19.00 h 
Dg. 18.00 h 
 
DURADA 

1 h 30' 
 
LLOC 

Sala Fabià Puigserver 

 
IDIOMA 

En hongarès sobretitulat en català 
 
PREUS 

De 9 € a 29 € 
 
ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, àudios, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-imitation-of-life 
  
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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