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Gran presència catalana a la Biennal de Teatre de
Venècia de Rigola

Título: Europa Espanya Català

L'Institut Ramon Llull col·labora amb la Biennal de teatre de Venècia en la darrera edició que
dirigirà Àlex Rigola, que tindrà lloc del 30 de juliol al 9 d'agost. L'actual director del Teatre Lliure,
Lluís Pasqual, participarà en un taller juntament amb grans mestres de l'escena internacional com
Oskaras Korunovas, Christoph Marthaler o Thomas Ostermeier. Igualment, Albert Faura i Max
Glaenzel impartiran un taller sobre escenografia i il·luminació escènica i Anna Pérez Pagès un
sobre estratègies de comunicació social per a crítics teatrals. Agrupación Señor Serrano prendran
part en un taller sobre La terra trema i presentaran A House in Asia el 7 d'agost. Finalment, es
podrà veure El caballero de Olmedo, una coproducció del Teatre Lliure i la Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico.

La Biennal de Teatre de Venècia busca crear la trobada entre els grans i els nous exponents de
l'escena teatral internacional. La Biennal convida una acurada selecció de directors internacionals
de primera línia i de joves directors a impartir un taller durant 5 dies i a mostrar el resultat del
treball l'últim dia. Els directors convidats presenten també espectacles creats amb la seva
companyia. La col·laboració de l'IRL amb la Biennal de Teatre complementarà la presència de la
cultura catalana a Venècia que l'IRL manté des de 2009 a la Biennal d'Arts Visuals i des del 2012
a la d'Arquitectura. Actualment, pot veure's a Venècia SINGULARITY, el projecte d'Albert Serra i
Chus Martínez per a la Biennal d'Art que es va inaugurar al maig.

El 43è Festival Internacional de Teatre de la Biennal de Venècia tindrà lloc del 30 de juliol al 9
d'agost en un programa centrat en les activitats del Biennale College Theatre. És un programa
estratègic que busca entrenar els directors més joves treballant colze a colze amb els mestres de
la professió per desenvolupar creacions. Estructurat com un taller-festival que situa Venècia al
centre de la reflexió participativa sobre el teatre, presenta 13 produccions i 18 tallers. El festival
compta amb la presència d'artistes de renom internacional, guionistes, directors, coreògrafs i
companyies, que cadascun amb el seu propi estil són l'expressió d'un tipus de teatre que sent la
necessitat urgent de narrar el present.

El primer apartat del Biennale College - Theatre està dedicat als mestres, que impartiran tallers
sobre diferents temàtiques teatrals. Un dels cinc seleccionats és el català Lluís Pasqual, que
parlarà de l'actor en el teatre de Txèkhov. Els altres tallers magistrals seran impartits per Oskaras
Korunovas, Christoph Marthaler, Thomas Ostermeier i La Zaranda, del 30 de juliol al 2 d'agost.

La participació catalana a la Biennal de Teatre de Venècia 2015 es completa amb els següents
tallers: Sobre estratègies de comunicació social per la crítica teatral, per la periodista Anna Pérez
Pagès amb Andrea Porcheddu (del 30 de juliol al 9 d'agost); sobre espai escènic i tècnica
d'il·luminació, pel dissenyador de llums Albert Faura i l'escenògraf Max Glaenzel (de l'1 al 4
d'agost); i sobre La terra ferma, per Agrupación Señor Serrano guanyadors del Lleó de Plata a la
innovació teatral, que rebran el dia 3 d'agost, amb Christiane Jatahy, Antonio Latella, Jan Lauwers,
Fabrice Murgia, Milo Rau i Falk Richter (del 3 al 9 d'agost).

A més, el dissabte 1 d'agost a les 20h, al Teatro alle Tese s'interpretarà l'obra El caballero de
Olmedo de Lope de Vega, dirigida per Lluís Pasqual en una coproducció de La Kompanyia Lliure
del Teatre Lliure i la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Serà l'estrena a Itàlia.




