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Estrena de 'Introducing The Star', una peça amb
cinema, teatre i música

Títol: Europa Espanya Català

Pablo Esbert Lilienfeld i Federico Vladimir Strate Pezdirc (Madrid) estrenen a Catalunya a la sala
Hiroshima Introducing the Star. Esbert és un artista molt prometedor i polifacètic i una de les
principals apostes d'Hiroshima. La presentació de la peça va haver de suspendre's a la tardor,
però l'endarreriment ha tingut un aspecte positiu: la possibilitat de presentar la peça juntament
amb la pel·lícula que els artistes han realitzat per a potenciar la idea de construcció de l'ídol d'una
icona pop sobre la que treballa la peça.

L'espectacle anirà acompanyat de la projecció gratuïta del film Introducing the star: The choir girl's
el divendres a les 19 h, el dissabte a les 19 i a les 23 h i el diumenge a les 17.30 i 20.30 h.

Introducing The Star parteix d'un interés sobre la necessitat de comunió en situacions d'èxtasi
col·lectiu físic i sonor, i planteja la possibilitat de creure en una figura que serveixi de facilitador per
a aquestes experiències, un personatge anomenat The Star. Per això, s'apropia de l'imaginari i les
estratègies del pop, deconstruint la identitat rotunda del líder en una altra identitat mutable i
imprecisa, reflectant. Introducing the Star és un gerundi, la introducció a un imaginari cosmogònic.
És una ficció musical travessada per allò autobiogràfic, una cosmogonia èpica i intimista, una faula
amb coristes embarassades, virus voladors, gestacions, contagis, nadons, ciència ficció i música
electrónica. És una narració fragmentada, saturada, plena d'errors i dubtes.

Es podrà veure a la Sala Hiroshima divendres 6 i dissabte 7 de maig, a les 21 h, o diumenge 8 de
maig, a les 19.30 h. Dansa/ rave. 60 minuts.

ELS CREADORS

Pablo Esbert Lilienfeld (Madrid, 1981) és coreògraf i músic. El seu treball ha estat seleccionat a
Aerowaves Europe i presentat internacionalment a festivals com FIDCU (Montevideo), During
TEFAF (Maastricht), B-Motion (Itàlia), el Grec (Barcelona) o 321 La Alhóndiga (Bilbao). Esbert és
un artista molt prometedor i polifacètic i una de les principals apostes d'Hiroshima

Federico Vladimir Strate Pezdirc (Buenos Aires, 1983) és artista visual. El seu treball ha estat
presentat al Centre Pompidou (Paris), al British Film Institute (Londres) o al MARCO (Vigo). Ha
rebut el primer premi de l'Auditori de Galícia i el premi a projecte INJUVE.


