Fundació Antoni Tàpies
23 juliol; 19 h; 5 €

Variations
pour une porte
et un soupir
Pierre Henry / bcn216

Tiquet Rambles
Palau de la Virreina (Rambla, 99)
Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h
Informació: 93 316 10 00 - Taquilles: 93 316 11 11

web del Grec 2011 Festival de Barcelona
www. bcn.cat/grec
010 Barcelona informació

Amb Carlos Gómez
Pierre Henry és un dels màxims exponents de la música concreta,
que resulta d’enregistrar, tallar i superposar sons per tal de formar
estructures musicals complexes. En aquesta peça utilitza els sons
produïts per una porta, una boca humana i un instrument anomenat
flexató.

Teatre Lliure Montjuïc
- Espai Lliure
12 i 13 juliol; 20.30 h; entrada
lliure, aforament limitat

Galop arrière
Un film de Bartabas

Film en francès sobretitulat en català

Complementant l’espectacle El centaure i l’animal, s’exhibeix una pel·
lícula en el qual Bartabas evoca la seva carrera sobre l’escenari i la
trajectòria del Théâtre Zingaro.

Tel-entrada
Telèfon: 902 10 12 12
Internet: www.telentrada.com
Oficines de Catalunya Caixa
Horari: de dilluns a divendres, de 8.15 a 14.30 h
Barcelona-Diagonal: Aribau, 212
Barcelona - gal·la placídia: pl. Gal·la Placídia, 22
Barcelona - La Pedrera: Provença, 296-298
Servicaixa
www.servicaixa.com
Taquilles dels espais d’actuació
Una hora abans de començar l’espectacle
Al telèfon 93 316 10 00 us informaran i us
aconsellaran sobre l’accessibilitat als espais
Missatges de text curt al telèfon 93 317 14 16

imatge: joan fontcuberta

INFORMACIÓ I VENDA D’ENTRADES

PATROCINADORS PRINCIPALS

panorama
FRANÇA
El Grec Festival de Barcelona mira cap
a França com van fer, en tants moments de la
nostra història recent, els creadors catalans.
Avui, la vida cultural barcelonina és molt
més rica i estimulant que fa un segle, quan
Picasso, Miró o Casas buscaven la inspiració
pels carrers de París, però, com aleshores,
França continua sent un focus potentíssim
de cultura i creació. Ho demostren els autors,
directors, coreògrafs i actors que formen part
del Panorama França d’enguany.

Amb la col·laboració de:

PANORAMA FRANÇA

empreses patrocinadores

proveïdors oficials

MITJÀ DE COMUNICACIÓ PATROCINADOR PRINCIPAL

FESTIVAL
DE BARCELONA

mitjans de comunicació patrocinadors oficials

17 juny - 31 juliol

mitjà de comunicació associat

mitjans de comunicació col·laboradors

institucions col·laboradores

Consulteu descomptes, condicions
i excepcions a:
www.bcn.cat/grec
Restaurant del Teatre Grec
Reserves 663 762 035, de 17 a 00 h
restaurantgrec@sifo.es

BARCELONA

GARDEL

BUENOS AIRES

Homenaje al Tango

bcn.cat/grec

10x21 Desplegable Panorama França.indd 1

27/05/11 13:59

Teatre Lliure Montjuïc
25-26 de juny; 20.30 h; 25 €

Museu Picasso
4-6 juliol; 21 h; 18 €

Un mage en été

Reglas, usos y
costumbres
en la sociedad
moderna

Olivier Cadiot

Mercat de les Flors Sala OM
2-4 juliol; 19 h; 18 €

Mercat de les Flors Sala MAC
18-20 de juny; 21 h; 30 €

Une flûte
enchantée
Wolfgang Amadeus
Mozart

Direcció: Peter Brook
Amb Leila Benhamza, Patrick Bolleire,
Jean-Christophe Born, Antonio Figueroa,
Virgile Frannais, Betsabée Haas i Agnieszka Slawinska
(cantants), William Nadylam i Abdou Ouologuem (actors)
i Matan Porat (piano)
Espectacle en francès i alemany sobretitulat en català

Nascut a Anglaterra però estretament lligat a l’escena francesa, Peter
Brook és un dels grans noms del teatre europeu. En aquest muntatge
presenta una versió de l’òpera de Mozart on canvia l’orquestra per
un piano i incorpora intèrprets joves i creïbles per tal de recuperar el
caràcter teatral de la història.

Direcció: Ludovic Lagarde
Amb Laurent Poitrenaux
Espectacle en francès sobretitulat en català

L’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique de París
ha creat un univers sonor suggeridor per a aquest monòleg, on un
únic personatge recrea tota mena de personatges i situacions.

Sala Atrium
29 juny - 24 juliol; dc.-ds. 21 h,
dg. 19 h; 18 €

Jaz
Koffi Kwahulé

Le Petit
Chaperon Rouge

Direcció: Roberto Romei
Amb Lina Lambert

Joël Pommerat

L’autor contemporani més representat a França va escriure el 1993
aquesta crítica a una societat plena de regulacions. Per fer-ho, va
partir d’un conegut manual de bones maneres escrit al segle xix.

Direcció: Joël Pommerat
Amb Ludovic Molière, Isabelle Rivoal
i Murielle Martinelli
Espectacle en francès, sobretitulat en català

El públic barceloní ja ha tingut l’oportunitat de gaudir de les atmosferes poètiques i misterioses del dramaturg i director francès Joël
Pommerat, que ara recrea el conte clàssic La caputxeta vermella posant l’accent en l’ambivalència d’un món natural tan fascinant com
perillós. Per a tota la família.

Direcció: Raimon Molins
Amb Txell Manyoses i Mireia Trias

Teatre Lliure Montjuïc
19-20 de juny; 20.30 h; 25 €

La tossuderia
Rafael Spregelburd

Cercles/Fictions

El centaure
i l’animal
Bartabas /
Ko Murobushi

Un geni del teatre que ha portat els cavalls a l’escenari. Un mestre
de buto- que va fer aixecar els espectadors de la butaca el passat
Grec 2010... Són els protagonistes d’una peça on home i equí es confonen per esdevenir... centaure.

Joël Pommerat

Jon Fosse /
Simon Stephens

Direcció: Joël Pommerat
Amb Jacob Ahrend, Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon,
Gilbert Beugniot, Serge Larivière, Frédéric Laurent,
Ruth Olaizola i Dominique Tack

Espectacle en francès, català i castellà sobretitulat en català

Espectacle en francès sobretitulat en català

Com el seu admirat Copi, Marcial Di Fonzo Bo és un argentí amb les arrels
teatrals ben enfonsades a França. Amb Elise Vigier posa en escena una
obra de Rafael Spregelburd sobre un comissari que, durant la guerra civil Espanyola, inventa una llengua universal que ha d’impossibilitar qualsevol dissidència.

Històries i personatges basats en experiències de l’autor i director,
explicades d’una manera poc habitual. Els actors se situen en el centre d’un cercle format pel públic, de manera que cada espectador veu
l’obra des d’un punt de vista únic i personal.

Direcció: Patrice Chéreau
Amb Tom Brooke i Jack Laskey
Espectacle en anglès sobretitulat en català

Patrice Chéreau posa en escena la versió anglesa d’una peça d’un dels
més coneguts autors noruecs contemporanis. Es tracta d’una metàfora de les eternes batalles que afronten els éssers humans a partir
de la història de dos amics que surten a fer una passejada en barca i
s’enfronten a una forta tempesta.

Aurélien Bory /
Compagnie 111

Concepció, escenografia i posada en escena:
Aurélien Bory
Amb Olivier Alenda i Olivier Boyer
Pot un robot industrial dels anys setanta ser un dels protagonistes
d’un espectacle de dansa? Aurélien Bory creu que sí, especialment
si es tracta de mostrar a l’espectador que les màquines s’humanitzen mentre els homes es robotitzen.

Teatre Nacional
de Catalunya
30 de juny - 3 juliol; dj.-dv.
20 h, ds. 21.30 h, dg. 18 h;
16,50-33 €

Octopus
Mercat de les Flors Sala MAC
15-18 juliol; 21 h; 22 €

I am the Wind
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Teatre Lliure Montjuïc
14-17 juliol; 20.30 h; 30 €

Sans objet

Espectacle en català

Mercat de les Flors Sala MAC
4-6 juliol; 21.30 h; 28 €

Teatre Lliure Montjuïc
30 juny - 3 juliol; 20.30 h; 30 €

Posada en escena: Marcial Di Fonzo Bo / Elise Vigier
Amb Judith Chemla, Jonathan Cohen, Marcial Di Fonzo Bo,
Sol Espeche, Pierre Maillet, Felix Pons,
Clément Sibony i Elise Vigier

Espectacle en castellà

Mercat de les Flors Sala OM
29-30 juny; 20 h; 22 €

Direcció: Bartabas
Amb Ko Murobushi

Espectacle en català

Un dramaturg de Costa d’Ivori format a París ens presenta un monòleg interpretat per dues actrius que té l’estructura d’una peça de
jazz. La protagonista és una dona que ens parla d’un món urbà ple de
violència i animalitat on, tot i això, també hi cap la bellesa.

Jean-Luc Lagarce

Philippe Decouflé

Esperant Godot
Samuel Beckett

Direcció: Joan Ollé
Amb Joan Anguera, Ivan Benet i Enric Majó, entre d’altres

Posada en escena i coreografies: Philippe Decouflé
Amb Flavien Bernezet, Alexandre Castres, Meritxell
Checa Esteban, Ashley Chen, Clémence Galliard, Sean
Patrick Mombruno, Alexandra Naudet i Alice Roland
La bellesa és el fil conductor d’un espectacle protagonitzat per vuit
ballarins, tants com potes té un pop. Les coreografies que interpreten, a cavall entre la senzillesa i el refinament, disposen de música
en viu del grup de rock etnicoexperimental Nosfell.

Espectacle en català

Beckett va escriure algunes de les seves obres en francès, entre elles
aquesta peça que és tot un clàssic del teatre contemporani. Vladimir
i Estragon esperen i esperen l’arribada de Godot i ens demostren que
la vida no és sinó el temps que passa mentre esperem alguna cosa.
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