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Una exposició al Palau Robert homenatja les grans actrius catalanes del segle XX

L'exposició "Actrius catalanes del segle XX", que es podrà veure a partir del 27 d'octubre al Palau
Robert, posa en relleu el protagonisme d'aquest col·lectiu a l'escena durant el segle XX. La mostra,
organitzada per la Generalitat de Catalunya i l'Institut del Teatre, es pot visitar fins al 27 de març.
Està comissionada per Joan Casas i Joaquim Noguero.

Un fenomen modern

El paper destacat de la dona, tant en el teatre com en altres àmbits al segle XX, reflecteix un
fenomen contemporani, una situació de canvi que és el resultat de profundes transformacions
culturals. El protagonisme creixent de les dones coincideix amb un moment esplendorós per a la
dramatúrgia i el teatre del país.

Les actrius catalanes han representat, després de superar la condició gairebé de maniquí o
d'atractiu de cartell, tots els papers de l'auca (empresàries, directores, estrelles, etc.). El teatre
actual no seria el mateix sense un segle XX amb un protagonisme rellevant de les dones.

El relat expositiu porta a l'aproximació a grans actrius com ara Margarida Xirgu, Elena Jordi, Mary
Santpere, Matilde Almendros, Assumpció Balaguer, Montserrat Carulla, Carlota Soldevila, Núria
Espert, Anna Lizaran, Rosa Novell, Vicky Peña, Emma Vilarasau, entre moltes altres. Aproximació
que es concreta des de diverses perspectives, que passen tant pels rols que han protagonitzat
com pel record deixat a la premsa o les il·lusions i les connotacions que han representat en cada
moment històric.

Àmbits

El vestíbul del Palau Robert acollirà la instal·lació Camerino(s) d'introducció a l'exposició,
realitzada per Laura Clos "Closca", graduada en Escenografia per l'Escola Superior d'Art Dramàtic
(ESAD) de l'Institut del Teatre.

L'exposició s'organitza temàticament en set apartats: Lluminós calidoscopi; Amb veu d'actriu;
Personatges, el valor de la màscara; Un segle en deu imatges; Magatzems d'il·lusions; Premsades
en paraules, i Flash back.

Activitats paral·leles

Durant els sis mesos que durarà l'exposició, l'Institut del Teatre de Barcelona oferirà un seguit
d'activitats paral·leles a càrrec de diferents docents, graduats i alumnes de l'Escola Superior d'Art
Dramàtic (ESAD) del centre. Les activitats es presenten en tres formats: Dilluns de Teatre,
representacions d'espectacles sorgits d'assignatures impartides a l'ESAD; Dijous de Tertúlia, amb
taules rodones i conferències al voltant de diversos temes lligats amb l'exposició organitzades per
l'IT i l'Institut Català de les Dones ; i Dissabtes de Taller, amb sessions pràctiques, a càrrec de
professors de l'ESAD, dirigides a públic infantil, adult i familiar.

Inauguració

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i la presidenta de la Diputació de Barcelona i de l'Institut
del Teatre, Mercè Conesa, inauguraran l'exposició el dilluns 26 d'octubre, a les 19.30 hores.



També hi intervindran el director general d'Atenció Ciutadana i Difusió, Ignasi Genovès, i els
comissaris de la mostra.

Finalitzat l'acte inaugural, es representarà l'espectacle Les dones flor, a càrrec d'alumnes i
graduades de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) de l'Institut del Teatre, amb la direcció de
Carles Salas.


