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� Dones anònimes o es-
trelles internacionals, do-
nes despullades o vestides
a l’última moda, dones po-
sant o captades sense avís
previ, dones que s’exhi-
beixen o que s’amaguen...,
un ampli univers femení,
en definitiva, conflueix en
una exposició a Foto Co-
lectania que permet resse-
guir l’evolució de la femi-
nitat i, de retruc, la seva re-
lació amb la moda durant
el segle XX.

La dona és la protago-
nista absoluta de Mujer,
etcétera. Moda y mujer en
las colecciones, l’exposi-
ció que fins al 29 de setem-
bre mostra la dona com a
icona del glamur i la mo-
dernitat, però també com a
reflex dels codis socials i

de les modes. Entre la
imatge que el 1904 Jac-
ques-Henry Lartigue va
fer a la seva cosina i altres
nenes en uns entranyables
jocs d’infància a la que
Cathleen Naundorf va fer
el 2005 a una model amb
un vestit de John Galliano
hi ha una setantena d’imat-
ges que defineixen la pet-
jada femenina en el segle
XX. Són de cèlebres fotò-
grafs com ara William
Klein, Henri Cartier-Bres-
son, Alberto García Alix,
Karl Lagerfeld i Cecil
Beaton, que immortalitzen
dives del cinema com ara
Marilyn Monroe, Greta
Garbo, Lauren Bacall i
Marlene Dietrich, top mo-
dels com ara la danesa He-
lena Christiensen i també
ciutadanes anònimes com

una dona que visita un mu-
seu a Istanbul totalment ta-
pada amb un burca capta-
da per Cartier-Bresson,
una asiàtica que mira inno-
centment l’objectiu i una
cambrera que fa un des-
cans i ignora la presència
del fotògraf, entre d’altres.

«La fotografia de moda
es troba en el seu millor
moment, la moda gran no
mor, només l’efímera. A
més, la moda influeix en la
condició femenina i acon-
segueix que les actituds
acabin sent formes», ex-
plica la comissària de l’ex-
posició, Lola Garrido.

L’exposició recull foto-
grafies de models amb
vestits de col·leccions de
John Galliano, Christian
Lacroix, Chanel i Given-
chy, i una excèntrica foto-

grafia de Jude Law amb la
seva exdona Sadie Frost
presa el 1995.

Aquesta mostra de do-
nes preparada per dones
destil·la un glamur propi
del món de la moda i del
cinema. Dones que són
moda per elles mateixes,
com ara Marilyn Monroe,
l’essència del glamur cine-
matogràfic, desitjada per
mitja humanitat però a la
vegada un ser vulnerable.
Més enllà del retrat de mo-
da, l’exposició mostra la
representació d’uns som-
nis i aspiracions d’una so-
cietat des de diferents
punts de vista. En la mos-
tra també es fa present Sal-
vador Dalí amb una fanta-
sia surrealista que ofereix
el seu particular imaginari
femení.

Foto Colectania explora la relació entre la dona i la moda en una exposició fotogràfica
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Una mirada en clau femenina

Fotografia del 1958 de Frank Horvat d’una dona amb un barret de Givenchy. / FRANK HORVAT

n altre clàssic revisitat, Hedda Gabler
d’Henrik Ibsen, acollit pel Lliure i servit
per la Schaubühne am Lehniner Platz ber-

linesa, formació de referència en l’escena contem-
porània europea capitanejada per un dels directors
més prestigiosos del moment, Thomas Ostermeier
(1968). La proposta d’Ostermeier és d’una elegàn-
cia formal exquisida. L’element més destacat és
l’excel·lent escenografia giratòria de Jan Pappel-
baum que representa l’interior d’un apartament de
línies pures on domina el vidre, clar homenatge a
l’estil de Mies van der Rohe del Pavelló Barcelona.
Un mirall al sostre permet la mirada polièdrica a
l’espectador, que pot seguir en tot moment el fora
de quadre de l’acció principal. El vídeo de Sebas-
tien Dupoey, projectat sobre l’escenografia en oca-
sions molt ben dosificades, reflecteix el buit inte-
rior de la vida de la protagonista en contrast amb la
dolça melodia God only knows dels Beach Boys
que el director empra com a leitmotiv al llarg de tota
la representació. Un espai escènic bell i diàfan que
no deixa escapar l’asfíxia de l’obra de ritme pausat,
al contrari, la potencia en tant que es converteix en
un personatge més, la gàbia on es desenvolupa la
història d’una dona avorrida de la seva vida que de-
cideix manipular els que l’envolten i acaba víctima
d’ella mateixa.

Ostermeier opta per un repartiment jove de gran
talent, excepte la veterana Lore Stefanek. Kathari-
na Schüttler, cara angelical, cos fràgil i veu dolça
aconsegueix una interpretació brillant com a prota-
gonista. L’acompanya Lars Eidinger fent del marit
bon noi que aspira a catedràtic, més que convincent
en els moments de violència verbal i física. Kay
Bartholomaüs broda el bohemi Lovborg embriac,
recolzat per una Annedore Bauer versàtil.

Per apropar aquest atac d’Ibsen a la burgesia del
segle XIX el director no centra la història en una
classe concreta sinó que escampa la por de sentir-se
rebutjat a tota la societat. Amb menys personatges i
situacions que l’original, Hedda Gabler no crema el
llibre del competidor del seu marit i antic preten-
dent d’ella sinó que amb el martell a la mà destrueix
l’ordinador portàtil on hi ha el document que causa
el mateix sentiment de pèrdua. Alhora la seva acti-
tud egocèntrica s’escampa com un virus informàtic
i contagia la indiferència a la resta que, amb el su-
ïcidi de la protagonista, continuen ocupats en allò
que estan fent, sense el més mínim sentiment de
compassió, privant-la per sempre del seu pretès in-
tent d’acte de grandesa.
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Virus Hedda
� Autor: Henrik Ibsen.

Direcció: Thomas Ostermeier.

Intèrprets: Katharina Schüttler, Lars Eidinger,

Annedore Bauer, Kay Bartholomäus, Jörg

Hartmann i Lore Stefanek.

Lloc i dia: Teatre Lliure (Barcelona). 12 de maig. 
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La protagonista de Hedda Gabler. / AMO DECLAIR

� Dramaturgs de tan pres-
tigi com ara l’anglès Mar-
tin Crimp, el marroquí Ah-
med Ghazali i el valencià
José Sanchis Sinisterra
són les figures destacades
de la segona Trobada
d’Autors i Seminaris In-
ternacionals de Dramatúr-
gia, que organitza la sala
Beckett a través del seu
Obrador d’Estiu, i que tin-
drà una altra vegada com a

seu el Mas Espuella d’Ar-
gelaguer. També formen
part del’equip docent l’ar-
gentina Gabriela Izcovich,
la sèrbia Bljana Srbljano-
vic i el barceloní Sergi
Pompermanyer.

Una de les figures de la
trobada serà el dramaturg
anglès Maryin Crimp
(Dartford, 1956), que els
dies 8 i 9 de juliol oferirà
un dels tres seminaris in-
tensius de dramatúrgia, en

aquest cas Empty space/
Empty page, adreçat a dra-
maturgs i a estudiants
avançats de dramatúrgia.
Aquest seminari parteix
dels interrogants: «Què
significa l’espai per a l’es-
criptura dramàtica actual?
I per als autors?». Crimp,
un referent de la dramatúr-
gia contemporània, és au-
tor, entre d’altres, de peces
com ara Attempts on her li-
fe (1997), The Country

(2000) i Fewer emergen-
cies (2005).
Ahmed Ghazali (Casa-
blanca, 1964) moderarà i
farà de tutor d’un taller in-
ternacional d’autors, del 8
al 14 de juliol, amb el lema
Escriure el món/Difondre
en el món. A aquest taller,
ja s’hi han inscrit autors
d’Alemanya, Anglaterra,
Bèlgica, França, el Que-
bec, l’Argentina, Espanya
i Catalunya.

Crimp i Ghazali impartiran seminaris de
dramatúrgia en l’Obrador de la Beckett
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