
 

L'artista belga Miet Warlop 
revisita el Lliure amb After 
All Springville 

 

  

 L'espectacle, que es podrà veure del 28 al 30 d'abril a 
Gràcia en 3 úniques funcions, és una relectura de la seva 
obra icònica Springville. 

 L'inesperat, el joc, els objectes animats i l'humor mut 
caracteritzen l'obra d'una de les artistes més 
avantguardistes de les arts en viu del moment.  

 La setmana següent, la companyia italiana 
Deflorian/Tagliarini s'estrena al Lliure amb Il cielo non è un 
fondale. 

   

A l’escenari d'After All Springville, una casa treu fumerades de colors. Un home de color 
verd surt portant una bossa d’escombraries i la deixa fora. Una elegant taula, que no 
desitja res més que estar parada, passeja. També apareixen uns pantalons molt llargs i 
una caixa de fusibles frustrada. A After All Springville, la casa és un llit elàstic, un 
trampolí per a la imaginació.  
  
Així és l'imaginari de Miet Warlop, una de les artistes més avantguardistes de les arts 
en viu del moment. Després d'haver presentat Mystery Magnet la temporada 19/20, 
l'artista belga torna al Teatre Lliure amb aquest espectacle, una relectura de la seva obra 
icònica Springville (2009). 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.  
  
After All Springville és un espectacle per a tots els públics que es desenvolupa al voltant 
d'una casa, dels seus habitants i del barri on es troba. Amb la lleugeresa dels dibuixos 
animats, Warlop aborda les relacions humanes: com ens suportem mútuament en espais 
petits? Com podem formar comunitats si no ens veiem mai? Entre imatges 
humorístiques i surrealistes, l'artista ens explica la tràgica història d'una comunitat fallida 
en la qual és fàcil emmirallar-nos.  
  
L'espectacle serà en escena a Gràcia el 28, 29 i 30 d'abril en tres úniques funcions.  
  
  



 

 
Darreres estrenes internacionals al maig 
  
Acomiadem la programació internacional del Lliure d'aquesta temporada al maig amb els 
espectacles de dos creadors de provat èxit i reconeixement europeu.  
  
D'una banda, s'estrena a Barcelona la companyia italiana Deflorian/Tagliarini, que ens 
presenta del 5 al 7 de maig Il cielo non è un fondale, un espectacle que combina 
paraula, cant, moviment i performance. De l'altra, la directora polonesa Anna 
Karasińska estrena a Gràcia el 25 de maig un muntatge de nova creació molt poc 
convencional, amb un repartiment format per intèrprets no professionals. 
  
  
After All Springville. Del 28 al 30 d'abril. 55'. Espectacle sense text. Gràcia. 
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