
PRESENTACIÓ FINAL DEL TALLER: VERS UN TEATRE HIPERDRAMÀTIC 

DE VINCENT ROUMAGNAC
 
DIVENDRES 18 DE MAIG A PARTIR DE LES 18H
Després de cinc tardes de quatre hores, els participants del taller presenten un prototip de teatre hiperdramàtic.

 
PROGRAMA:

Grup 1: SOM COMPOST!
Aula P3.S3 a les 18.30h
Prototip de: Bàrbara McGill Santana, Lia Pérez Cruz, Eva Herrero Palomino, Adriana Parra Esteruelas i Lara Magriñá 
Martínez

#apocalipsihumida #bruixeriacontemporània #massa #nukadoko 
#ofèlia #hamlet #macbeth #llenguatgefermentat #bigdataorgànic #agregació

Grup 2: AQUA SHADOW THEATRE (uff... a això també l’hi tinc una paranoia!)
Aula P3.S2. A partir de les 18h fins les 20h (Instal·lació en bucle)
Prototip de: Laia Bohigas, Mireia Vila Roca, Yana Sadovaya, Sandra Navarro Casino, Matteo Caniglia

#apocalipsiseca #escalfamentglobal #mónsenseaigua #descodificaciódelamemòriaaquàtica 
#dispositiuderecuperaciódeexperiènciasensible #latempesta #hipernostàlgia

TALLER:

«Ja ho sabem, vivim en una època en la qual l'activitat humana té un impacte profund en el nostre entorn físic i ecològic.
No obstant això, aquestes transformacions sovint no són perceptibles: són literalment massa grans o petites (com
l'escalfament global), massa lentes o ràpides (com el flux del bigdata), perquè els nostres sentits, fins i tot la nostra
imaginació, tot i que tinguem uns instruments teòric-tècnics adequats, les captin. Nosaltres, els artistes, estem, davant
d'aquestes intensitats climàtiques, tan geològiques com algorítmiques, desconcertats, desorientats amb la nostra
capacitat de crear temps i espais d'experiència per evidenciar aquesta situació de manera sensible, reflexiva i crítica.
Nosaltres, artistes escènics, sentim la necessitat de renovar els nostres coneixements tècnics per redirigir l'atenció
teatral en els molts actors i factors no-humans, que ja juguen un paper en la nostra contemporaneïtat. Aquesta revisió
estètica demana respostes escèniques que traspassin la noció convencional d'escenari, que s'ha tornat inoperant, per la
presa d'aquells hiperobjectes (Timothy Morton). En base a la hipòtesi de la possibilitat d'emergència del que anomeno
un escenari aprofundit (deep stage), els convido a treballar junts sobre les qüestions següents: Com dirigir, realitzar
o prototipar un teatre del futur, reconeixent (tot i  criticant el terme) l'Antropocè i enfront de les amenaces ambientals del
segle XXI? Com(re)considerar i donar hospitalitat dramatúrgica als éssers més-que-humans (vegetals, animals,
minerals,  meteorològics però també computacionals, algorítmics...) com co-agents escènics contemporanis? Com
revisar i renegociar ecològicament el control estètic humà de l'escenari, la qual cosa podria implicar un canvi des de la
lògica antropocèntrica de representació cap a la de xeno-perfomativitat?  Quines formes escèniques poden aparèixer
després de les dramatúrgies del postdramàtic, en aquest moviment radical cap a un teatre hiperdramàtic? ». 
Vincent Roumagnac

 
Vincent Roumagnac és un investigador i artista basco-francès. Actualment dirigeix el seu doctorat de recerca artístic en el Performings 
Arts Research Centre in the Theatre Academy d'Helsinki (Universitat de les Arts) en "pensament escènic, temps i ecologia". Aquesta 
primavera instal·la la seva investigació durant tres mesos a l’Institut amb una beca Erasmus +.
https://vincentroumagnac.com/
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