
La Sala Hiroshima proposa una nova activitat virtual, tot esperant
els espectacles
original

La Sala Hiroshima  proposa una nova activitat per aprofitar aquest ‘temps de cultura virtual’ que
ens envolta. Aquest és el seu COMUNICAT:

Aprofitant que a els esdeveniments virtuals són cada vegada més habituals i cada vegada ens
estem acostumant més a ells, volem organitzar un nou esdeveniment que hem titulat Meet the
artists,  i que serà previ a la Funció, de manera virtual. D’aquesta manera podreu conèixer a
els artistes abans de la Funció, venir a al teatre a veure la peça, i xerrar amb ells després.
Tindreu tota la informació per poder seguir-los al nostre web.
Per a aquest mes de juny, proposem 3 entrevistes, amb 3 dels artistes que presentarem a la
tardor: Ana Rita Teodoro, David Espinosa, i Pau Masaló.  La primera d’aquestes trobades serà el
proper 4 de juny amb l’artista encarregada d’obrir la temporada: Ana Rita Teodoro, que ve amb
la delicada peça  Assombro / Famtôme méchant.
Després de cada estrena us seguirem convidant a una xerrada distesa amb l’artista … i a una
cerveseta, no patiu! Si no podem realitzar-la al hall com veníem fent fins ara, la farem a la
sala, però aquestes trobades després de la funció continuen.

SOBRE ASSOMBRO / Famtôme Mechant
de Ana Rita Teodoro

L’ombra d’un país mai abandona el seu cos. Present però ignorada, aquesta ombra és una
part integral del subjecte i de la seva identitat cultural. Ana Rita Teodoro crea una sèrie de
quadres vivents. Imatges fixes on la cançó emergeix, amb una veu que surt de la seva boca. A
través de la dansa i la reactivació de les cançons tradicionals portugueses, Assombro
(Famtôme Mechant)  tracta d’entendre els fantasmes que ens persegueixen avui dia. Cridant,
escoltant les seves veus mitjançant la dissociació i buscant la transgressió.
Meet the artist (online): 04/06/2020 – 18:30h
Presentació de l’espectacle: tardor 2020
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