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La sala Hiroshima ha dissenyat la seva segona temporada. Jove però amb les idees molt clares,
aquest espai a tocar del Parallel es compromet a mantenir la línia artística amb la que es va
emparaular al seu encara recent naixement: "Donar visibilitat a artistes emergents i a companyies
més conegudes però independents, que investiguen amb els nous llenguatges i la tecnologia
aplicada a l'escena, que proposin una reflexió política, que tinguin una estètica personal i que
desenvolupin un estil propi."

Aquest és el nucli, però encara hi ha més: engrandir la relació, intercanvi i collaboració amb altres
sales a Barcelona i entitats com (Antic Teatre, Mercat de les Flors (Festival Sâlmon), Espai Erre,
La Ponderosa...) amb les que mantenen sinergies i, així, arribar a nous públics; plantejar
estratègies de desenvolupament vinculant-se a diferents entitats culturals socials i internacionals i,
-aquest és, potser el propòsit més ambiciós-, participar activament a ampliar l'oferta cultural
internacional de la ciutat: "Hiroshima vol ser un espai de pensament i reflexió contemporània, amb
una estètica singular i un gran nivell de risc." Així ho ha exposat Gaston Core, director artístic de la
sala, a la presentació als mitjans dels últims tres mesos d'aquests 2015,

LA TARDOR A L'HIROSHIMA

Comencem per dir que aquest primer trimestre les protagonistes són les dones, ja que són les
creadores del 65% dels espectacles. I que hi ha sis creacions internacionals!

El 25 de setembre l'Hiroshima obrirà portes amb el primer internacional, I guess if the stage
exploded... de l'artista anglesa Sylvia Rimat, que es podrà veure el 25 i 26 de setembre. Ho
defineix com un híbrid entre el teatre i la performance, una proposta estètica sobre la memòria que
empra eines mnemotècniques per aconseguir que el públic la recordi per sempre. La peça es basa
en allò que succeeix al nostre cervell quan creem records i en el nostre desig de ser recordats.
Rimat va crear aquest experiment consultant especialistes destacats del gènere i ho presenta
recolzada amb l'opinió d'artistes de tot el món -i un mussol!- que ho exposen via Skype.

Sylvia Rimat és coneguda per crear actuacions originals amb un toc de surrealisme i es
caracteritza per la seva interacció lúdica amb el públic. L'espectacle es podrà veure també
l'endemà, dia 26.

Els dies 1, 2 i 3 d'octubre arribarà Monster, el primer espectacle de cartellera de la temporada "que
reuneix gent de fora i local". Són la Cie. K Danse (França) amb la participació de l'Espai Erre.
Combina la dansa i la tecnologia, a partir del mite de Minotaure de Jorge Luís Borges a La casa de
Asterion. "És un treball de mapping, que proposa experiències en un laberint". Seguirá la primera
aposta musical, les Melodias intemporales, un concert de la sorprenent cantant lírica Ilona
Shneider acompanyada per Diego Caicedo (dia 4).

Seguint amb la investigació se nous llenguatges, del 8 al 10 d'octubre Cris Blanco proposa una
peça de teatre-Live Cinema, El Agitador Vórtex; un thriller còmic musical de ciència ficció amb tocs
de terror i acció de karaoke romàntic. "Estudia codis de cinema aplicats a escena en viu. És un
treball inclassificable!", assegura Core. Aquesta proposta es va estrenar al TNT 2014. Tot seguit,
Miquel Barcelona i Laura Vilar (NunArt) presenten El Banquet, experiència escènica d'un grup



sobre la integració de la diferència. Només el 18 d'octubre.

La sorprenent artista japonesa Yuko Kawamoto, que balla -segons hem vist en un vídeo- d'una
manera molt peculiar i personal, porta el 21d'octubre la peça de new butoh Forest Where Stardust
PIKAru. És un treball molt emotiu, que parteix del 2011 quan, després de l'explosió nuclear, una
colla de nens jugàven amb membres de cossos intentant reunir-los.

Roberto Romei, Juan Carlos Lérida i Sila (Jordi Collet), proposen l'experiència
flamenco/electrònica E l aprendizaje; dins del cicle Una altra dansa, "que integra peces o projectes
de peça que són fruit de la investigació." Els disfrutarem del 22 al 24 d'octubre. Maria Arnal i
Marcel completen el cap de setmana (dia 25) amb el concert/performance Codi obert; que entén la
música com una remescla constant de la cultura. Sentirem melodies antigues que ens remeten a
un altre món, però que volen interpellar-nos en el nostre present.

L'octubre acaba amb Amaranta Velarde i l'espectacle de dansa i DJ set Mix-en-scene, una
experiència acústica, visual i coreogràfica que s'inscriu al cicle Retro/2026, en collaboració amb La
Ponderosa (dies 29 i 30). Aniran seguits de Tania Arias Winogradow amb la dansa/performance
Bailarina de fondo en concierto, els dies 31 i 1 de novembre.

En el mes de novembre Hiroshima proposa un cap de setmana(del 5 al 7) íntegrament performàtic
sota el títol Cuerpo & Performance, amb performers com Rodrigo Sobarzo, Poderio Vital, Abraham
Hurtado, Maureen López, Andrés Agudelo i Bárbara Sánchez. "Són artistes molt diferents que
presenten diferents propostes amb el cos", explica Core. I de l'11 al 15 arriba la primera peça en
coproducció amb l'Antic Teatre. És l'espectacle teatral/manifest d'Agnés Mateus,Hostiando a M, un
cabaret... estrany!

La peça de dansa/rave Introducing The Star (del 19 al 21), de Pablo Esbert Lilienfeld i Federico
Vladimir Strate Pezdirc, parteix de l'interès sobre la necessitat de comunió en situacions d'èxtasi
collectiu, físic i sonor. Els segueix UnDosTresUnDos d'Albert Quesada, una deconstrucció i
posterior investigació del llenguatge del flamenc, que s'estrenarà al Temporada Alta la mateixa
setmana (dia 22). I tanca el novembre la proposta teatral de Mònica Muntaner i Kike Salgado
Menta in iurmain, també dins del cicle Retro/2026, en collaboració amb La Ponderosa.

El decembre engega amb una nova producció internacional: Antiwords, de la companyia Spitfire
(República Txeca). És una sorprenent història influenciada per la peça Audiència, de Václav Havel,
on una cervesera bebia 9 gerres de cervesa. Les protagonistes de Antiwords intentaran superar la
llegenda, en un treball gestual que parla del gènere (femení) i la condició humana. Spitfire
Company és actualment un dels grups que més investiga en teatre d'autor a la República Txeca. A
l'espectacle es pot reconèixer l'evolució de tradicions teatrals de l'Europa de l'Est. Dies 3 i 4. Les
segueix Alejandro Curiel amb una altra idea que neix de Les criades, de Jean Genet. Es diu
Bonne, Belle, Douce i s'inscriu en el gènere teatre d'objectes/creació escénica. Dies 5 i 6.

Un altre espectacle internacional, aquest cop vingut del Brasil, és Átávico de la multipremiada
coreògrafa i ballarina Poliana Lima, que parla de dictadures amb el llenguatge de la dansa. Del 10
al 12 de desembre. La segueix Giulia Valle,(dia 13) emmarcada en la línia musical de l'Hiroshima,
amb amb el concert de jazz fusió Líbera.

Completen la proposta internacional del primer trimestre els francesos Cie. Divergences amb la
seva particular lectura coreogràfica de la caputxeta vermella a Le Petite Chaperon Rouge, un
espectacle de dansa electrònica que es podrà veure del 18 al 20 de desembre.

Acabem amb l'artista visual català David Ymbernon, que protagonitza l'espai familiar de
l'Hiroshima dels dies 21, 22 i 23 de desembre -vacances escolars!- amb la peça que haurà
estrenat al TNT 2015, Pla fix, Latung La La, "una pellícula d'animació poètica cuinada amb imatges
i música en directe."

LES LÍNIES DEL SEGON TRIMESTRE

Gaston Core va explicar que el projecte de l'Hiroshima inclou tres línies de treball, una per a cada
trimestre. Aquest primer, com ja heu pogut veure -els que m'heu llegit- proposa espectacles gens
convencionals que desperten la curiositat. Estan agrupats per "acostumar el públic a descobrir
nous creadors, a arriscar-se i a veure un altre procés creatiu. La idea és crear un públic curiós,



obert i preparat per apropar-se a nous creadors que no conegui,", diu el director. Algunes de les
companyies internacionals estan fent residències a Barcelona.

El segon trimestre serà ben diferent. "L'ocuparan companyies amb trajectòria i reconeixement,
encara que de llenguatges molt diferents." No en vol parlar encara, però ens ha avançat noms com
Loscorderos, Altresbandes...

Del tercer trimestre ja no ens en ha dit res.

LA IMPORTÀNCIA DEL BAR

El bar, situat a l'entrada del xamfrà del carrer Vilà Vilà, la més gran de les dues entrades, no vol
ser un bar que acompanya el teatre i ofereix la possibilitat de prendre alguna cosa. "El volem
donar a conèixer com a bar, amb les nostres especialitats. Que sigui un espai diferent i agradable,
on la gent pugui parlar. I que descobreixi que hi ha un teatre!" Aquest és el seu somni que, de
moment, ha anat al revés: "Pensàvem que el bar ens portaria gent i ha estat al contrari, ha estat el
teatre que ha portat gent al bar. Ho entenem, perquè hi ha molta competència, però treballem
perquè el bar també sedueixi per si sol. Ens agradaria que el públic relacionés l'oci amb la cultura i
que tingués una experiència ampliada."

Ho podem confirmar, perquè ens va oferir un aperitiu amb petits tastets deliciosos, cuinats per ell
mateix!


