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KATHARSIS / TAULA RODONA PERFORMATIVA

Què és la presència? Com es manifesta al
teatre contemporani? Com podem repensarla a partir de la pandèmia? Quina relació hi
ha entre presència i mirada? Pot sobreviure
un teatre sense relació escòpica directa entre
l’actor i l’espectador?
Lluny de motivar-nos una definició precisa, la
presència ens situa en un àmbit problemàtic
d’una liminalitat evident. És el terreny de la
paradoxa, de la fragmentació, de la pèrdua
de referències, però també el de l’aura, el de
l’alquímia, el de l’encanteri.
Parlar de presència en teatre implica parlar
alhora d’absència, d’unes fugues que imposen
una pausa de sentit. En aquest no-lloc que
és utopia, i per tant espera, s’hi introdueix
l’alteritat.
La presència no existeix de manera absoluta;
és relació, l’instant en el qual l’Un mateix i
l’Altre es troben: l’actor i el personatge, l’escena
i el públic, en una interacció energètica
que desplaça la representació i suspèn els
desdoblaments.
Inexplicable. Innombrable. On hi ha presència,
hi ha també conjura, evocació, exorcisme. Es
genera una força persuasiva que sobrevé i
ens embolcalla, un impuls que es revela, ens
fascina i ens involucra mimèticament.
Martina Tosticarelli
#PresènciaiAlteritat
#KatharsisLliure21
HORARI
28/01 a les 20.00 h
DURADA
1 h 30’
LLOC
Sala Fabià Puigserver

PARTICIPANTS
Davide Carnevali, Cecilia Colacrai,
María García Vera
i Marc Villanueva
MODERADORA
Martina Tosticarelli
AMB LA COL·LABORACIÓ DE
Stefan Kaegi, Gabriela Carrizo,
Romeo Castellucci
i Susanne Kennedy

IDIOMA
Català i castellà
INCLÒS A
Katharsis

ASSESSORAMENT
Roberto Fratini
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
+

Dramatúrgies del debat
(conversa entre públic
i artistes)
activada per Agost
Produccions

Entitat concertada amb

Membre de

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Mitjans patrocinadors

Mitjans col·laboradors
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