
El Museu Picasso presenta 
Punt de Trobada, un cicle  
que posa l’èmfasi en el petit 
format, la proximitat amb el 
públic i la qualitat de les actua-
cions, i que proposa nous 
plantejaments dirigits a explo-
rar la creació més puntera en 
les arts escèniques i presenta 
les propostes que sorgeixen 
quan s’entrecreuen diverses 
disciplines.
 

Amb aquesta iniciativa, el 
Museu es converteix en un 
punt de trobada i confluència 
interdisciplinària que vol ofe-
rir una oportunitat de gaudir 
d’aquestes noves línies de 
creació en el marc excepcional 
de l’arquitectura de la Ribera, 
presentant artistes d’arreu de 
l’Estat espanyol que desenvo-
lupen mitjans d’expressió molt 
personals.

Vine a trobar-los al museu!

Punt de trobada
Cicle d’arts escèniques multidisciplinàries
Dissabtes, a les 22h       Abril-Juliol 2010



10 d’abril 

CaboSanRoque
Música a màquina, 60’  
MÚSICA + TEXT + ROBÒTICA

Concert per a rentadora polifònica a 
cadena de bicicleta. La protagonista és 
una vella rentadora, que té la particularitat 
d’interpretar les peces de roba que renta: 
en funció del teixit, del color i la brutícia de 
la roba en surt una música o una altra. El 
resultat són temes instrumentals construïts 
sobre seqüències mecàniques i repetitives 
que la intervenció dels músics transforma 
en escenaris musicals i visuals.

24 d’abril

Entremans
Amediometrados, 40’
DANSA 

Quina distància aproximada ens uneix o 
ens separa, esmicolant els centímetres 
que marquen dos cossos? Què hi cap, en 
aquest espai tan curt? Mesurant en fon-
dària el que no es pot mesurar en llargària, 
creuant el batec que no ofereix marge de 
càlcul i els ponts que sabem que són allí, 
per abordar-los...
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8 de maig

Pere Faura
This Is a Picture of a Person  
I Don’t Know, 55’ 
TEXT + DANSA + VÍDEO + CINEMA

Entenent el fenomen dels musicals com un 
dels exponents de la memòria col·lectiva –i 
com a referent personal i autobiogràfic de 
l’intèrpret–, l’obra descodifica les estratè-
gies de seducció de Broadway, per conver-
tir-les en eines narratives que exposen, en 
clau poètica però humorística, els conflictes 
més íntims del performer al voltant de la 
soledat.

29 de maig

El Pont Flotant
Exercicis d’amor, 90’ 
TEXT + MÚSICA + ARTS PLÀSTIQUES

Exercicis d’amor és una manera particular 
de celebrar la unió entre persones, una 
celebració senzilla i íntima a mig camí entre 
el teatre i la realitat, en què l’espectador 
és el convidat. Un espai allunyat de la 
realitat quotidiana, dels clàxons i els llums 
de la ciutat, per reflexionar a propòsit de 
les relacions entre els éssers humans i on 
poder il·lusionar-nos en els dos sentits de 
la paraula: la il·lusió com a mentida i també 
com a desig. 
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12 de juny

David Fernández
El corazón, la boca, 
los hechos y la vida, 60’
TEXT + MÚSICA + DANSA + MULTIMÈDIA  +  

ARTS PLÀSTIQUES

Bernhard Bach –fill de J. S. Bach– va morir 
jove, sol i endeutat, fugint de l’ombra del 
seu pare i de la seva vida programada 
d’organista virtuós. Mitjançant una estruc-
tura narrativa composta per elements 
tecnològics presents en la vida quotidiana, 
Bernhard Bach ens parla de música, del 
seu desassossec, de la seva ràbia i del 
seu pare. Com fa David Fernández, però el 
David és fill del Bruno de Verano azul, no  
de Bach.

26 de juny

Sonia Gómez
Experiències amb  
un desconegut show, 60’
TEXT + DANSA + VÍDEO

Un dia a una hora concreta, podreu entrar 
en la vida d’una altra persona que desco-
neixeu; no és una persona qualsevol, és una 
artista que treballarà per a vosaltres amb 
unes normes que ella proposa i que podeu 
seguir i improvisar segons les situacions. 
Les experiències són reals i el perfil de la 
pràctica es concreta prèviament. Es farà 
un estudi senzill a través d’unes preguntes 
i es crearà una performance-experiència 
concreta per a cada client.
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10 de juliol

Colectivo 96º
Después de mí, epitafios, 55’
TEXT + ARTS PLÀSTIQUES

Andronym i Gemischt són dos creadors 
sense identitat, de la mateixa manera que 
el cèlebre grup The Residents, el grafiter 
Bansky i tants altres artistes que es man-
tenen en l’anonimat. Se’n desconeixen les 
nacionalitats, les edats, els domicilis i, per 
descomptat, els noms reals. Únicament se 
sap que treballen junts des de l’any 2000 i 
que resideixen a Berlín. 

24 de juliol

InThisSection 
Juschka Weigel
Frequency I, 55’
DANSA

L’excés de sistemes, porta automàtica-
ment a la rebel·lió en contra de l’ordre? i 
els trencament per excés de perfecció, al 
col·lapse? Quines idees apareixen en el 
moment de l’error i de la catàstrofe? Què 
passa si l’ordre es torna cada vegada més 
complex i refinat? Amb la seva dansa, 
Juschka Weigel aconsegueix mantenir la 
tensió intacta al llarg de tota la peça, i arriba 
no només a l’estómac de l’espectador sinó 
també al seu cervell.

Amb la col·laboració de

Horari: 22 h* 
*la sessió del 10 d’abril  
serà a les 20.30 h

Entrada: 2€

Capacitat limitada
Una vegada iniciat l’espectacle, 
no es podrà accedir a l’espai.

Museu Picasso
Montcada, 23
08003 Barcelona
www.museupicasso.bcn.cat

Comissaris:
Francesc Casadesús  
i Jordi Fondevila
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