
 

 

S'estrena al Lliure la directora 
polonesa Anna Karasińska amb 
Internacional 
 

 

 Per primer cop, es podrà veure a tot l'Estat una 
producció orginal de la directora polonesa del 
moment. 

 Cinc performers joves pugen a l'escenari en un 
muntatge que parteix de la noció d'estrangeria 
per acabar reflexionant sobre la visibilitat i la 
possibilitat d'interconnexió en una sala de teatre. 

 Es podrà veure del 25 de maig al 12 de juny a 
Gràcia.  

  

El Teatre Lliure presenta al públic català i estatal la directora polonesa del moment: 
Anna Karasińska. Karasińska estrena a Gràcia el proper dimecres 25 de maig del 
seu darrer muntatge de creació, titulat Internacional. L'espectacle romandrà en 
cartell fins al 12 de juny i serà la primera ocasió per descobrir la seva feina escènica, 
sovint titllada de poc convencional. 
  
Internacional és un muntatge en què la mateixa funció és el tema de la funció. 
Karasińska, com ja va fer amb l'espectacle que va impulsar la seva trajectòria com a 
creadora -Ewelina's Crying (2015, TR Warszawa)- es val de nou del joc metateatral 
sobre l'escenari per generar el contingut d'aquest. L'espectacle és un experiment 
escènic, un seguit d'imatges poètiques, que es completa només en presència del 
públic. 
  
"L'espectacle respon a la pregunta: què es necessita aquí i ara?", ha explicat la 
directora del muntatge, que no inclou ni representació (no hi ha personatges 
interpretats) ni ficció (tot i que s'acaba barrejant amb la realitat sense que puguem 
distingir una de l'altra), però que sempre busca aquesta connexió amb el present. 
"Ofereix una "experiència dissenyada especialment"  per aquest context. 
  
A Karasińska no li agrada parlar de temàtica en els seus espectacles perquè, 
segons la creadora, "n'aplana la recepció". "El tema va sorgint durant el procés i a 
través de la interacció que es genera entre els performers", ha puntualitzat la 
directora sobre el seu mètode de treball. 
  



 

D'Internacional ha explicat: "He fet servir de punt de partida la noció d’estrangeria i, a 
partir d’aquí, hem anat a una meta reflexió sobre la visibilitat i la possibilitat 
d’interconnexió en una sala de teatre. El material principal amb què creo les meves 
obres és simplement la presència humana". 
  
Internacional compta amb cinc performers joves a escena, escollits entre prop dels 
500 candidats que es van presentar al seu càsting. Són: Avo Buchaca, Amàlia 
Cillero, Magí Coma, María Moralo i Alba Tortras. "Sembla que als joves no se'ls 
tracti seriosament", ha manifestat la directora, que busca l'autenticitat a escena i 
prefereix treballar amb intèrprets no professionals o encara en procés d'aprenentatge 
per no recrear vicis; "persones que se sentin bé sent vistos". 
  
  
Internacional. Del 25 de maig al 12 de juny. En català. Gràcia.  

 

 

  
  

 

Contacte de premsa: 
Rocio Pedrol 
Premsa -- Teatre Lliure 
M. 669 067 566 
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