
Cicle d’Òpera Contemporània 
a La Seca Espai Brossa

Java Suite 
 

Dissabte 29 de setembre a les 21 h
Diumenge 30 de setembre a les 19 h
 

Òpera de cambra en un acte
Música d’Agustí Charles
Llibret de Marc Rosich

Direcció musical Nacho de Paz
Direcció escènica i escenografia Rita Cosentino

Intèrprets Maria Hinojosa, Xavier Mendoza, Max Grosse
Músics Peter Krivda, Ferran Carceller i  Ivan Herranz (BCN216)
Veus Elisenda Arquimbau, Montse Bertral i Marta García Cadena

Realització de vídeo Celeste Carrasco
Disseny il·luminació Peter van Praet
Disseny vestuari Tiziana Magris
So Carlos Gómez
Assistència de direcció Arnau Soler

L’acció de Java Suite se situa a una terrassa amb vistes sobre 
el Mediterrani, on tenen la seva residència una parella de 
germans adinerats, la dona madura i l’home madur. Hereus 
d’un imperi dedicat a la manufactura de mobles de teka i 
ratan a Surabaya, a l’illa de Java, la curiosa parella es dedica 
a matar les hores d’avorriment tot cercant víctimes amb qui 
entretenir-se, preferiblement jovenets cultes i atractius. La 
peça ha estat escrita per a soprano, baríton i actor, sobre el 
coixí instrumental de dos percussionistes, una viola de gamba 
i tres veus femenines.

Lost Circles
 

Dijous 4 d’octubre a les 21 h
Divendres 5 d’octubre a les 21 h
 

Dues òperes breus
—Im Bau
amb música de Michel Roth, 
segons un text de Franz Kafka
—Ana Andromeda
amb música d’Alfred Zimmerlin 
i llibret d’Ingrid Fichtner

Un projecte musical d’Ǽquatuor Ensemble
Direcció escènica Georges Delnon

Intèrprets Anne-May Krüger i Stephan Widmer
Músics Matthias Arter, Tobias Moster i Ingrid Karlen

Disseny so Ueli Würth
Disseny i realització d’escenografia i vestuari Marie-Thérèse Jossen
Dramatúrgia Ute Vollmar
Assistència de direcció Barbara Schröder

Lost circles és el títol del nou projecte de teatre musical 
d’æquatuor. La representació combina dues petites òperes: 
Im Bau de Michel Roth, 15 espais de so a partir d’un text 
de Franz Kafka, i Ana Andromeda d’Alfred Zimmerlin, set 
imatges líriques a partir d’un text d’Ingrid Fichtner. Im Bau 
tracta d’una figura totalment aïllada del món exterior que es 
reclou, en el curs de la seva vida, en un cau per estar en un 
lloc segur d’enemics i molèsties. Ana Andromeda repassa en 
forma de monòleg la vida d'una dona després que hagi mort 
en un accident, rememorant marxa enrere el seu passat fins 
arribar al naixement. La disposició de la veu de soprano i els 
tres instruments —oboè, violoncel i piano— crea un espai sonor 
únic per a cada peça.
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