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informació
i venda de localitats
empreses patrocinadores

TNC - Sala Gran
17 i 18 de juliol; ds., 21.30 h; dg., 18 h; 22-24 €

Mirror and Music

Rambla, 99, de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h
Informació 93 316 10 00. Taquilles: 93 316 11 11
Biblioteca Francesca Bonnemaison, Sant Pere més Baix, 7
Biblioteca Sagrada Família, Provença, 480
Biblioteca Vapor Vell, ptge. Vapor Vell, s/n

Saburo Teshigawara + KARAS

Biblioteca Jaume Fuster, pl. Lesseps, 20-22

Una reflexió coreogràfica sobre el caràcter alhora
tangible i intangible de la música i el reflex que
ens tornen els miralls. Llums i ombres, sorolls
pertorbadors i músiques serenes creen un joc
de contraris de dramàtica bellesa.

Biblioteca Horta - Can Mariner, Vent, 1

Amb la col·laboració de Japan Foundation.

Tel·Entrada 902 10 12 12

Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, Segre, 24-32
Oficines de Caixa Catalunya

panorama
japó

Ja fa temps que el Grec
mira cap a l’Orient, però
aquest any dedica la seva
atenció a l’escena d’una de
les cultures de la zona amb
més influència a Occident:
la del Japó. Aquest any,
al festival, podrem veure
què s’hi cou en un país ple
de propostes avantguardistes
i innovadores però, també,
coneixerem de prop el valor
i el simbolisme d’aspectes
tradicionals de la seva cultura
apropant-nos a pràctiques
com l’ikebana o la cerimònia
del te.

Taquilles dels espais d’actuació
Una hora abans de començar l’espectacle
www.bcn.cat/grec
www.telentrada.com
010 Barcelona Informació

descomptes
Preu fix de 10 € per persona
· Menors de 25 anys
Descompte del 20%
· Carnet de família nombrosa
· Carnet de Biblioteques de Barcelona

Museu Picasso
De l’1 al 4 de juliol; 20.30 i 22 h; demostració 3 €;
degustació 5 €

Cerimònia del te

El que per a nosaltres pot semblar un simple acte
social, en la cultura japonesa és un ritual ple de
simbolisme que s’ha desenvolupat sota la influència
del budisme zen. Al Museu Picasso s’hi pot participar
o presenciar-lo com a espectador.

Amb la col·laboració de Casa Àsia i el Consulat General del Japó
a Barcelona.

Descompte del 25%
· Majors de 65 anys
· Persones aturades
· Grups a partir de 15 persones
· Abonaments de tres espectacles o més

Benvinguts al Grec 2010
Festival de Barcelona,
benvinguts al Japó.

Descompte del 50%
· Last minute, 3 hores abans de l’inici de l’espectacle i fins
a les 20.30 h, en el cas que quedin localitats disponibles,
a Tiquet Rambles

Al telèfon 93 316 10 00
us informarem i us aconsellarem
sobre l’accessibilitat als espais.
Missatges de text curt als telèfons
93 317 14 16 i 93 486 00 98

teatre
música
dansa
altres

AMB LA COL·LABORACIÓ ESPECIAL DE

proveïdor oficial	

patrocinador principal bwrc

mitjans de comunicació patrocinadors oficials

mitjà de comunicació associat

mitjans de comunicació col·laboradors

institucions col·laboradores

panorama
japó

Shiro Takatani
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La càmera lúcida
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Teatre Lliure - Sala Fabià Puigserver
Del 18 al 20 de juny; dv., 20.30 h;
ds. i dg., 19 i 22 h; 24 €

Teatre Lliure - Sala Fabià Puigserver
Del 2 al 5 de juliol; 20.30 h; 24 €

[Espectacle en japonès sobretitulat en català]

Mercat de les Flors
Del 27 de juny a l’11 de juliol; 21 h; 22 €

El director artístic del col·lectiu japonès Dumb Type,
que experimenta amb la imatge i el so, ret homenatge
al semiòleg Roland Barthes amb un espectacle entre el
teatre, les arts del moviment i la instal·lació.

Nô

Àudio_pantalla MACBA:
audiovisions japoneses

[Espectacle en català]

Tres nits dedicades a explorar les noves relacions
entre la creació visual i la música en temps real.
Amb el duet AVVA (Toshimaru Nakamura i Billy
Roisz), l’artista digital Sawako i Ryoichi Kurokawa.

Yukio Mishima
Direcció: Joan Ollé. Amb Montserrat Carulla,
Enric Majó i Victòria Pagès, entre d’altres
Un espectacle basat en les peces de teatre nō modern
que va escriure Mishima per donar nova vida a un gènere
teatral que, al segle xx, gairebé havia caigut en l’oblit.
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Amb la col·laboració del Festival de Danse et des Arts Multiples de Marseille
i Japan Foundation.

Ki

Macba
1, 8 i 15 de juliol; 21 h; 6 €

Cesc Gelabert i Frederic Amat
Amb Katsura Kan i Tomohiko Tsujimoto
La sensibilitat mediterrània i l’oriental comparteixen
protagonisme en un exercici de mestissatge escènic on
un intèrpret de butō, dos ballarins i un grup de músics
japonesos protagonitzen una aventura escènica plena
de poesia.
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Teatre Grec
17 de juny; spectra [barcelona]: de les 20 h
fins a la sortida del sol; test pattern [live set]
22.30 i 00.30 h; 5 €

Ryoji Ikeda
Mercat de les Flors
22, 24 i 25 de juny; 21 h; 20 €

Hot Pepper,
Air Conditioner and
The Farewell Speech

Toshiki Okada / Chelfitsch Theater Company
[Espectacle en japonès sobretitulat en català]

Un drama contemporani sobre el treball temporal
servit per una innovadora companyia japonesa. La
Chelfitsch Theater Company utilitza una estètica
derivada d’uns moviments precisos i codificats que
gairebé recorden una coreografia.

CCCB
10 i 11 de juliol; 20, 21.45 i 23.15 h; 6-18 €

Ikeda torna al Grec amb una instal·lació de potents
columnes de llum que es veurà des de tota la ciutat i
que obre el Panorama Japó i el festival Sónar.
A més, el mateix Ikeda presentarà Test pattern,
el seu darrer treball audiovisual.
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spectra [barcelona]
test pattern [live set]

Teatre Lliure - Sala Fabià Puigserver
10 i 11 de juliol; 20.30 h; 24 €

Convent de Sant Agustí
19 i 20 de juny; 22 h; 20 €

Fast Forward

Shinbaï, le vol de l’âme

El més nou de l’escena japonesa. No us perdeu
els extravagants instruments de Maywa Denki, els
màgics sons de l’Stingraphy Ensemble, la magnètica
dansa de Masako Yasumoto ni els happenings
musicals de Fuyuki Yamakaga.

Una coreògrafa i una mestra d’ikebana posen
de manifest el valor coreogràfic de l’arranjament
floral japonès. Dansa, ikebana i arts visuals reunits
en un sol espectacle..

Emmanuelle Huynh / Seiho Okudaira

Butō / Ko Murobushi
Amb Ko Murobushi i la Ko & Edge Co.

Dues peces on es mostren les essències del butō
com un gènere que s’endinsa en els territoris de la
foscor i la mort, interpretades per un gran mestre
japonès i els seus deixebles.

