
 

 
© Miet Warlop 

 

After All Springville 
concepte i direcció Miet Warlop 
 
 

 
 
28/04 – 30/04/22 
Gràcia 
 
 
 
 
  



 
 

2 
 

 
Sobre l’espectacle 3  
 
Sinopsi 4 
 
En paraules de la directora 5 
 
La premsa ha dit ... 6 
 
Información complementaria 7 
 
Biografies 8 
 
Fitxa artística / Informació pràctica 11  
 
Sala de premsa 12 
 

  



 
 

3 
 

 

Després d’haver presentat el seu 

muntatge d’èxit Mystery Magnet la 
temporada 19/20, torna al Teatre Lliure 
des de Bèlgica Miet Warlop, una de les 
creadores més avantguardistes del 
moment en les arts en viu.  

Ho fa amb After All Springville, una 
relectura de la seva obra icònica, 

Springville (2009). Un espectacle que 
explica, amb la lleugeresa d'un dibuix 
animat, la tràgica història d'una 
comunitat fallida. 
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© Reinout Hiel 

Sinopsi 
 
A After All Springville es trobem una casa viva i criatures mig humanes-mig 
coses per qüestionar-nos l’espai que ocupem, físic i mental; quin efecte 
tenen els nostres gestos; com ens relacionem amb els altres, com ens 
suportem mútuament en espais petits, com podem formar comunitats si 
pràcticament mai ens veiem. Qüestions que podrien ser tràgiques si no 
fossin també molt divertides. I en aquesta escletxa es troba la sorprenent 
proposta de Warlop per a tots els públics. 

 
 
 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/after-all-springville 
 
TRAILER 

https://youtu.be/rd_oz-ERYEI  
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En paraules de la creadora 
 
 
A l’escenari, hi ha una casa que fumeja colors. Una mica més tard, en surt un 
home vestit de verd, portant una bossa d'escombraries. La casa és un llit 
elàstic, un trampolí per a la imaginació. Estem preparats per al salt a allò 
desconegut? Serem espectadors d’un muntatge surrealista on podrem (per fi!) 
veure la realitat subjacent tal com és realment, nua, vulnerable i feridora? La 
casa és com un cos. Per les seves obertures, s'empassa els visitants i els 
escup. Hi circulen criatures estranyes, meitat humanes, meitat objecte. Des del 
punt de vista humà, no estan completament desenvolupades. Sense braços. 
Amb prou feines hi poden veure. Completament maldestres. Ensumen per tot 
arreu, són hipnòtiques, criden la seva necessitat d'atenció. Aquestes criatures 
només són capaces de ser el que són o qui són. La taula no demana res més 
que ser ben parada. La caixa elèctrica està a punt d'explotar. Davant la càmera 
es forma un grup, per un moment. Somrieu! Només els espectadors tenen la 
visió general. Davant seu passen una successió de drames individuals, tan 
inevitables com les detonacions d’uns focs artificials o d’un afusellament. Fins 
que la casa i el paisatge tornen a apoderar-se de l'escenari. Tot continua com 
abans. 
 
Tant al taller de Miet Warlop com en la seva imaginació, tot està en perpetu 
moviment. Els elements constructius es fonen en una gran mutació que dona 
voltes. Els personatges i les imatges d'un espectacle irrompen en la peça 
següent. Alguns comencen a dur una vida pròpia. Així, la taula de Springville –
d’estovalles blanques midades, elegants cames femenines amb mitges negres i 
sabates de taló– irromp en una galeria d'art per convertir-se en un instal·lació 
autònoma. Dotze anys després de la creació de l'espectacle, Warlop el reprèn 
com un record a reviure o com una cançó que vol versionar amb un grup nou. 
Està preparada. Ha arribat l'hora. Queden moltes preguntes sense resposta. 
Quant d’espai ocupem, físicament i mentalment? Quin és l'efecte de les nostres 
accions? Quines són les nostres relacions mútues? Com ens suportem en un 
espai reduït? Com formem una comunitat quan amb prou feines ens veiem? 
Sempre hi ha alguna cosa que se'ns escapa. Seria tràgic si no fos tan divertit. 
Miet Warlop associa l’angoixa que segueix una catàstrofe natural a 
l’alleujament que genera una pel·lícula d’animació o una farsa. 
 
De vegades, hi ha coses noves a dir anys després. Perquè les preguntes no 
s'han respost. Perquè mentrestant hem crescut, hem creat i viscut altres coses. 
Perquè el resultat podria ser millor i més precís, amb més aire i menys 
malbaratament. Perquè, de fet, mereix ser revisat. O simplement pel plaer de 
tornar a jugar. 
 
 
Miet Warlop 
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La premsa ha dit…  
 
"A After All Springville, Miet Warlop obre la porta a un univers meravellós. El 
seu teatre és lúdic i ple d'acudits, però en el fons està explorant l'essència 
de la humanitat. Fresc, enèrgic i que desarma. Ens mostra la poesia de 
l'anomalia, el poder i la fragilitat d'allò que es diferencia de la norma”. 
 

De Morgen 2021 
 
 
 
"Miet Warlop resulta ser una homo ludens alegre que crea els seus propis 
mons sense lleis naturals fixes ni connexions lògiques”. 
 

De Theatrekrant, 2021 
 
 
 
"A Springville, Warlop estableix un rumb creatiu a través de quadres vius en 
moviment, que caracteritzen el seu llenguatge, combinats amb l’slapstick. 
Ofereix un teatre subtil que mostra al món un mirall d'augment penetrant i 
juganer". 
 

Els Van Steenberghe, Knack. Maig 2009 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

El punt de partida: Springville (2009) 
 
 
Miet Warlop va estrenar Springville el 2009. Un joc de caos i sorpreses en 
què l’escenografia, el vestuari, els objectes i els personatges interactuen i es 
fusionen. Un parc d’atraccions del desastre que ara ha recuperat com qui 
torna a una vella i estimada cançó amb músics nous. Al món imaginari de 
Warlop, tot es troba en constant moviment, tot és simbiosi i metamorfosi, tot 
adquireix vida pròpia, fins i tot els objectes inanimats. Un ball d’imatges 
al·lucinades i humorístiques –com un slapstick mut– que no només busquen 
l’impacte visual i la rialla, també desperten preguntes. 
 
PREMIS 

Millor espectacle del Theaterfestival belga de 2010 
 
 
 
 

 
MÉS INFO 

https://www.mietwarlop.com/portfolios/springville 
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Font: mietwarlop.com 

BIOGRAFIA 

Miet Warlop 

concepte i direcció 
 

Artista visual belga nascuda a Torhout. Té un màster en Arts Multimèdia pel 
KASK, Gant. Per al projecte de graduació va preparar Huilend Hert, 
Aangeschoten Wild, una "instal·lació habitada formada per sis escenes i un 
tema que s'arrossega", i va guanyar el premi Franciscus Pycke i el premi de 
residència de Young Theatre Work 2004. Des de llavors ha realitzat moltes 
intervencions, accions i projectes, i el 2005 va estrenar la performance 
SPORTBAND / Afgetrainde Klanken: 20 persones que lluitaven contra el temps 
a través de la música i l'esport. En el context del Lovepangs (Vooruit, 2005), va 
crear l’espectacle per un espectador/a Cherish the Cherries. Del gener del 2006 
fins al novembre del 2007, Warlop va ser una dels sis artistes de DE BANK 
(Arts Arts CAMPO, Gant), on va treballar en la seva sèrie de Propositions, 
anomenada Big Heap / Mountain. Entremig, va ser responsable de 
l'escenografia de les produccions de Pieter Genard, Raven Ruëll, DitoDito-Jef 
Lambrecht, KVS (Brussel·les), Arts Centre Vooruit (Gant) i Les ballets C de la B 
(Gant). Mentre girava amb Propositions per tot Europa, va crear Springville, un 
joc de caos, expectació i sorpresa de 50 minuts, en què l’escenografia, el 
vestuari, l’attrezzo i els personatges estan estretament entrellaçats i fusionats. 
Springville es va estrenar al maig de 2009 al Centre d'Arts BUD (Courtrai). 
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Es va traslladar a Berlín durant tres anys per concentrar-se en la seva obra 
visual i preparar una nova peça, Mystery Magnet, que es va estrenar a 
KunstenFestivalDesArts (Brussel·les) el maig de 2012. Mystery Magnet va 
guanyar el premi del Theatertreffen Stückemarkt dels Berliner Festspiele en la 
categoria de noves formes de teatre i s’ha representada més de 100 vegades 
arreu del món. Va ser seleccionada pel Theatertreffen Berlin per haver trobat 
una nova manera de fer arts escèniques, i l’espectacle encara gira per tota 
Europa i més enllà. 

Durant el període 2012-2013, Miet Warlop va explorar diverses possibilitats 
amb Nervous Pictures i altres performances, a través de projectes i invitacions, 
tant en arts visuals com en contextos teatrals amb el Baltic Triennial (Vílnius), 
Hebbel am Ufer (Berlín), Lisson Gallery (Londres). Al novembre de 2012, com a 
part de la seva residència d'artista associada durant quatre anys al 
Beursschouwburg (Brussel·les), va crear i comissariar l'acte inaugural de la 
temporada amb Alligator Project. 

El 2014 va iniciar la seva pròpia estructura legal, batejada com Irene Wool. A 
l'octubre de 2014 va estrenar al Beursschouwburg (Brussel·les) la primera 
producció Dragging the Bone, un solo amb un planeta esculpit. El 2015 Miet 
Warlop va obrir les celebracions que festejaven els 50 anys de 
Beursschouwburg (Brussel·les) amb Rocket Piece. A més, l’Art Gallery 
Barbican (Londres) li va demanar una actuació per el projecte Station to 
Station, presentat per Doug Aitken. 

Mentre girava amb el seu solo Dragging the Bone i celebrava la funció 100 de 
Mystery Magnet a Gant, Porto i Bordeus, va acabar l’any amb la seva primera 
exposició en solitari a la galeria KIOSK (Gant), titulada Crumbling Down the 
Circle of my Iconoclasm. El 2016 va estrenar un nou treball escènic a gran 
escala: Fruits of Labor, una actuació musical nocturna que funciona com un 
analgèsic per al món. Fruits of Labor es va estrenar a KunstenFestivalDesArts 
(Brussel·les) el maig del 2016, i fins ara gira per tot el món. 

A més de les seves actuacions a escenaris teatrals, l’artista belga ha creat un 
cicle creixent d’actuacions d’art visual, intervencions i instal·lacions en directe, 
com ara Nervous Pictures, que s’ha presentat a KW Institute for Contemporary 
Art (Berlín), Lisson Gallery (Londres), Barbican Art Gallery (Londres), Palais de 
Tokyo (París) i Performatik (Brussel·les), entre d’altres. 

El 2017 obre Arts Institute Vooruit (Gant) amb la seva performance monumental 
Amusement Park, i és convidada pel Centre de Belles Arts de BOZAR 
(Brussel·les) en el marc de l’exposició retrospectiva dedicada a Yves Klein, per 
revisar i tornar a escenificar la seva obra seminal: Mystery Magnet, com també 
per crear el muntatge inaugural de l’exposició HORSE, a man, a woman, a 
desire for adventure i presentar una intervenció d’art visual, The Board, durant 
la cerimònia de cloenda de l’exposició de Paul Bury.  

El Festival Actoral. 17 (Marsella) va convidar Miet Warlop a col·laborar amb 
l’autor i comissari Raimundas Malasauskas i el músic Pieter De Meester a 
Objet des Mots, que es tradueix en un nou projecte: Ghost Writer and the 
Broken Hand Break, estrenat el setembre de 2018 a NTGent (Gant). A l’inici del 
2018, Miet Warlop crea Big Bears Cry Too, un espectacle per a totes les edats 
que s’estrena al Hetpaleis (Anvers) l’abril de 2018. 

Ambdues actuacions estan de gira amb èxit des de llavors. Juntament amb 
Fruits of Labor i Mystery Magnet, el 2019 es van fer no menys de vuitanta-cinc 
actuacions entre Bèlgica i l'estranger: Suïssa, França, Alemanya, Hongria, 
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Noruega, Àustria, Països Baixos, Itàlia, Letònia, Polònia, Gran Bretanya i 
Espanya, Singapur i Canadà. 

L'any 2020 Miet Warlop / Irene Wool inicia una col·laboració amb Frans Brood 
Productions i això es tradueix en la programació de moltes actuacions, a nivell 
nacional i internacional. Tanmateix, des de l'esclat de la COVID-19, només es 
van poder fer alguns dels espectacles previstos; la resta de dates es van 
traslladar al 2021 i al 2022.  

Durant el confinament, Miet Warlop va iniciar una sèrie d'episodis en línia 
titulats Slamming Doors: un format de sitcom que funcionarà com una 
plataforma de plaer per a la pràctica de l'artista, col·laboracions, fonts i 
xerrades obertes... A més, Miet Warlop / Irene Wool ha desenvolupat la idea de 
crear una plataforma en línia per compartir una base de dades en directe amb 
material d'arxiu amb una visió de millorar la pràctica diària de l'artista. 

A la tardor del 2021, Miet Warlop revisa la peça Springville amb dotze anys 
d’història amb el nou títol After All Springville. Warlop commemora la seva peça 
tan estimada en una nova era i reposiciona l'obra dins de la seva obra. El 
revival barreja un espectacle existent (Springville) i una instal·lació (Parc 
d'atraccions) en un tot nou que es va estrenar l'agost de 2021 a l'Internationales 
Sommerfestival Kampnagel (Hamburg). 

Miet Warlop / Irene Wool està treballant en aquest moment a Histoire(s) du 
Théâtre IV: One Song, com a quarta directora de l'encàrrec de NTGent. 
L'artista també està treballant en la seva nova producció, Delirium, en 
col·laboració amb Kunstenfestivaldesarts i Kaaitheater. Delirium s'estrenarà a la 
primavera de 2024. 
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Fitxa artística 
 
INTÈRPRETS 

Freek De Craecker 
Hanako Hayakawa 
Jarne Van Loon 
Margarida Ramalhete 
Milan Schudel 
Jacobine Tone Kofoed 
Emiel Vandenberghe 
 
VESTUARI 

Sofie Durnez 
 
COORDINACIÓ TÈCNICA 

Patrick Vanderhaegen 
 
EQUIP TÈCNIC 

Eva Dermul i Jurgen Techel 
 
PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Rossana Miele 
 

DISTRIBUCIÓ 

Frans Brood Productions 
 
AGRAÏMENTS 

Arts Centre CAMPO (BE), TAZ – Theater 
Aan Zee & cc De Grote Post (BE), Amotec 
(BE), Bennert Vancottem 
 
PRODUCCIÓ 

Miet Warlop / Irene Wool vzw 
 
EN COPRODUCCIÓ AMB 

HAU Hebbel am Ufer – Berlin (DE), Arts 
Centre BUDA (BE), Arts Centre Vooruit 
(BE), PerPodium (BE), De Studio Antwerpen 
(BE), Internationales Sommerfestival 
Kampnagel (DE) 
 
AMB EL SUPORT DE 

The Belgian Tax Shelter, Flemish 
Authorities, City of Ghent (BE) 

 
 

Informació pràctica 
 
HORARIS 

Dj. a ds. 20.00 
29/04 10.30 h també funció escolar 
 
DURADA 
55' 
 
LLOC 
Gràcia 
 
IDIOMA 
Espectacle sense text 
 
PREU 
9 € - 29 € / 7 € alumnat 

 
ACCESSIBILITAT 
Assistència auditiva a través del mòbil 
 
COL·LOQUI 
Sense col·loqui 
 
EDAT RECOMANADA 
A partir de 14 anys 
(ESO i Batxillerat) 
 
ESPECTACLE INCLÒS A 
El Lliure del futur 
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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, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-after-all-springville 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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