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L'escena catalana torna amb estand 

propi a la Quadriennal de Praga 
L'Institut del Teatre i el Ramon Llull lideren la participació a la fira 

escenográfica 
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Una de les instal·lacions que es veuran al sector és 'Països i regions' / 
INSTITUT DEL TEATRE 

Catalunya tornarà a tenir un espai propi a la Quadriennal d'Escenografia de 

Praga 2019 (PQ19), considerada l'exposició d'escenografia més important del 

món, que tindrà lloc del 6 al 16 de juny. En l'última edició, el 2015, la trobada va 

aplegar més de 8.000 professionals del sector, 78 països i regions, i 220.000 

visitants. 

L'Institut del Teatre, amb col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, lidera la 

presència de Catalunya a la fira, que es veurà en les exposicions 'Països i 

regions' i 'Estudiants', dues de les seccions de caràcter competitiu més 

importants i prestigioses del certamen. Catalunya tindrà un estand propi, 

presentarà dues instal·lacions, farà una conferència i representarà una peça 

escènica. 
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Les dues instal·lacions seran 'Prospective actions (Catalunya 2004-2018)', de 

les escenògrafes  Laura Clos ('Closca') i Xesca Salvà i els dramaturgs Marc 

Villanueva i Pau Masaló, i 'Theáomai', de quatre alumnes de l'Institut del 

Teatre. La directora de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, considera la 

Quadriennal una "gran oportunitat per al país i per a l'institut", i destaca la 

importància creixent del "disseny escènic com a part activa de la creació, entès 

com una tasca cada cop més transversal, en què es treballa la fusió de 

disciplines i artistes". 

Les dues instal·lacions s'han gestat a partir de tres conceptes clau: "La 

composició transversal dels equips de creació, el disseny de propostes 

performatives i participatives en lloc d'escenografies purament d'exhibició o 

mostra, i la influència de la situació d'excepcionalitat social i política que es viu 

a Catalunya els últims anys", explica una de les comissàries,  Bibiana 

Puigdefàbregas. 

 


