
Butō / Ko & Edge Co.
Dead 1
quick silver (Ko Murobushi solo)

Teatre Lliure (Sala Fabià Puigserver)
10 i 11 de juliol

www.bcn.cat/grec

La Caldera, fins al 12 de juliol
Mov | i | Ment #1

TNC - Sala Petita
Fins al 18 de juliol
La Venus de Willendorf
Iago Pericot

TNC - Sala Gran
Fins a l’11 de juliol
Dies Irae; en el Rèquiem
de Mozart
Marta Carrasco

La Caldera
Del 14 al 16 de juliol
harS
Aydin Teker

Teatre Grec
15 i 16 de juliol
Dunas
María Pagés / Sidi Larbi
Cherkaoui

TNC - Sala Gran
17 i 18 de juliol
Mirror and Music
Saburo Teshigawara + KARAS

Teatre Grec
19 i 20 de juliol
Creació 2010
Rosas / Anne Teresa
De Keersmaeker

Teatre Grec
31 de juliol i 1 d’agost
Lluvia
Eva Yerbabuena

Biblioteques de Barcelona
12 de juliol
Converses a les Biblioteques
Biblioteca Jaume Fuster (Pl. 
Lesseps,20-22)
Delicades
Amb Alfredo Sanzol, autor 
i director i alguns dels 
protagonistes de l’espectacle

Biblioteca Francesca
Bonnemaison, 14 i 28 de juliol
Juliol a La Cuina

Institut del Teatre
Fins al 17 de juliol
V Obrador d’Estiu 
de la Sala Beckett

MUHBA Vil·la Joana
17 i 18 de juliol
Joan Maragall, el ciutadà
Rosa Novell / Fanny Silvestre

dansa

circ i més

Patrocinadors del GREC2010 Festival de Barcelona

Amb el suport de:



Dead 1
Creació 
Ko Murobushi

Butō
Daiji Meguro, Yukio Suzuki
i Teita Iwabuchi

quick silver
Creació i butō 
Ko Murobushi

Dead 1/ quick silver
Disseny d’il·luminació 
Krisha Piplits

Productor 
Junko Hanamitsu 
(NPO KAIBUNSHA)

Fotografia 
Hiraku Ikeda 

Panorama Japó

Agraïm la col·laboració del 
Consolat General del Japó 
a Barcelona i de Casa Àsia.

Butō / Ko & Edge Co.
Durada: 25 min (Dead 1) i 45 min (quick silver)

El butō és una disciplina escènica japonesa nascuda el 1959. 
Encara que a Occident se la considera una forma de dansa, 
la distinció no és tan clara al Japó, on va néixer de la mà 
de Kazuo Ohno i Tatsumi Hijikata, inspirada en part per les 
imatges dels supervivents de les explosions atòmiques d’Hi-
roshima i Nagasaki, i també en el món d’escriptors com Yukio 
Mishima, Jean Genet, Antonin Artaud o el marquès de Sade. 

Ko Murobushi, un dels intèrprets de butō més respectats al 
món, està reconegut al Japó com un hereu directe de Tatsu-
mi Hijikata, amb qui va estudiar abans de fundar, juntament 
amb Ushio Amagatsu i Akaji Maro entre d’altres, el mític grup 
Dairakudakan. Durant al seva carrera, Murobushi ha fundat 
també diverses companyies, entre elles el grup de butō fe-
mení Ariadone i el masculí Sebi, amb els quals va portar el 
butō als escenaris europeus.

Preocupat per obrir el gènere a influències de tot el món, però 
sense deixar d’investigar les seves arrels japoneses, Muro-
bushi va fundar el 2003, amb tres joves intèrprets japonesos, 
la Ko & Edge Co. Amb ells va crear diverses peces, com ara 
Dead 1, que la companyia presenta al Grec Festival de Bar-
celona i que ens mostra tres cossos que s’alcen, tremolosos, 
només per tornar a caure a terra després d’un fugaç renai-
xement.

Paral·lelament, Murobushi protagonitza en solitari una peça 
creada i interpretada per ell mateix, quick silver, en la qual un 
cos nu pintat d’argent es mou de manera lenta però constant, 
sense adoptar una postura estable, com una gota de mercuri 
sense forma definida, en una increïble mostra de l’extraordi-
nari domini del cos humà que requereix aquesta disciplina 
escènica.

Totes dues interpretacions s’estrenen per primera vegada a 
Espanya i constitueixen un espectacle impactant que ens in-
trodueix de ple en un gènere que explora sense por els terri-
toris de la foscor i la mort.  


