
http://www.teatral.net/ca/noticies/17297/lexposicio-amatlliure-un-viatge-per-la-historia-del-teatre

Sección: Teatro
22/10/2015

L'exposició 'Amat/Lliure', un viatge per la història
del teatre

Título: Europa Espanya Català

El vestíbul del Teatre Lliure de Montjuïc, l'espai que ha vist tantes exposicions, sempre d'artistes
relacionats i implicats amb la casa, presenta ara i fins al 22 de juny l'exposició Amat/Lliure,
formada per imatges de muntatges, escenografies, dibuixos, cròquis, cartells... en definitiva, un
viatge exhaustiu per l'obra de l'artista relacionada amb aquest teatre.

En paraules d'Antonio Monegal, comissari de Amat/Lliure:

L'exposició recull una mostra de materials inèdits: esbossos i dibuixos preparatoris, storyboards
que prefiguren amb el gest de la mà els moviments de la dansa, quaderns de treball en què el text
dramàtic es juxtaposa amb la imatge per donar vida a una experiència que l'espectador pugui
compartir, proves i assajos que potser ningú no veurà. Aquests documents són pistes i vestigis
que ens conviden a entreveure el taller on la imaginació deambula, es perd, es troba i s'inventa.
Amat és un recercador infatigable de la forma, cada posada en escena s'assaja amb el traç sobre
el paper, i l'exposició s'alimenta de l'arxiu on l'artista guarda cada pas del viatge. Aquests originals
són també un instrument de diàleg amb els altres, no només amb el públic a qui s'ha de
transmetre el sentit de l'obra, sinó amb tots els que participen en l'empresa collectiva d'una posada
en escena, per explicar-se en una reunió de treball o per donar resposta a les peticions dels altres
i de l'obra. La imaginació s'ha de fer visible per poder ser realitzable. Cada projecte és un teixit de
complicitats, determinat per la xarxa de creadors i professionals amb qui Amat ha collaborat al llarg
dels any/.../En queden fora espectacles decisius, com ara El público, que marca la seva evolució, i
d'altres, xemple de maduresa creativa. Però la complicitat entre Amat i el Lliure ha estat
continuada i estreta durant anys, perquè el compromís artístic es fon amb el compromís personal.
Des de la representació amb Gelabert d'Acció Zero i Acció U el març de 1977 a la sala de Gràcia,
tres mesos després de la inauguració, fins a l'escenografia per a Roberto Zucco, dirigida per Lluís
Pasqual, en la primera ocupació de la nova seu del Palau de l'Agricultura, a Montjuïc, abans de la
remodelació, recórrer les contribucions d'Amat ens ofereix una mirada diferent a la història del
Lliure.

Lluís Pasqual, director del lliure, escriu:

El Frederic Amat és un artista que estima el teatre. Com que és un home amb una gran curiositat
és probable que quan era un nen mirés el teatre com qui observa d'amagat un misteri des del forat
del pany. D'allò que estic segur, perquè ho vaig viure, és que la clau de la porta, la bona clau per
obrir la bona porta d'aquest art tan antic i tan nou, li va donar el Fabià Puigserver a començaments
dels anys setanta a Estudis Nous, una magnífica escola que només va durar escassament dos
anys, on un petit grup de gent intentàvem aprendre a ser actors i on també es podia aprendre
l'ofici d'escenògraf, i on el Frederic era l'únic alumne i el Fabià l'únic mestre. A partir d'aquell
moment, el teatre també va començar a estimar-lo a ell. El fil que arrenca en aquell projecte utòpic
del carrer Aribau i que condueix fins al Lliure és ben fàcil de seguir. Des d'aquell moment la relació
ha estat sempre generosament obsessiva, com li passa al Frederic amb les paraules, la música, el
cinema, l'escultura, la ceràmica... i és clar, la pintura. Aquesta exposició n'és una prova i una petita
mostra d'aquest amor correspost i compartit, des del primer cartell fins les llàgrimes de sang que
rellisquen per les parets de l'escala del Lliure de Gràcia. Han passat molts anys i el sentiment,
també en sóc testimoni, s'ha mantingut intacte i constantment renovat, com totes les bones
històries. Cada vegada que el Frederic torna a obrir aquella porta és una font de coneixement per



a ell i una sorpresa benèfica per a nosaltres, que es materialitzen en uns espais, uns vestits o uns
cartells d'una inspirada alenada poètica, fruit d'aquesta obsessió i aquesta curiositat genètiques,
acompanyades d'una lluminosa intuïció i d'un gran talent. I sempre empenyent per fer créixer amb
la seva respiració la respiració dels altres en aquest art collectiu, tan oposat a la també estimada
solitud del pintor. Com diu en Martí i Pol: "No es pot pas demanar més honradesa".

L'exposició és oberta els dies de funció, dues hores abans de l'espectacle.

Com a complement de l'exposició, s'ha editat un catàleg amb 100 pàgines d'illustracions o imatges
i 11 amb escrits i cronologia.

Direcció del catàleg: Antonio Monegal i Frederic Amat

Disseny gràfic Estela Robles

Textos Lluís Pasqual i Antonio Monegal

Material original arxiu Frederic Amat

Fotografies Ros Ribas, Colita, Frederic Amat i Estela Robles

Agraïments Ros Ribas, Cesc Gelabert, Lydia Azzopardi, Ángel Domínguez, Enric Galve (EGM),
Xavier Capmany, Carles Santos, Salvador Sunyer (Temporada Alta), Yachiyoza Theatre (Yamaga,
Japan), Josep Pons, Juan Carlos Martel Bayod, Agustí Villaronga, Lluís Homar, Àlex Rigola i Lluís
Pasqual.

Fabià Puigserver, in memoriam


