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La companyia de dansa presentarà una instal·lació dins la programació del Bòlit
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La companyia de dansa Mal Pelo inaugurarà
divendres (19.30 h) a la capella de Sant Nicolau la
instal·lació Refugi, dins la programació del Bòlit,
centre d'art contemporani de Girona, que dedica
les propostes de tardor a aprofundir en la poètica
del cos i el treball col·lectiu amb una sèrie
d'exposicions sota el lema comú d'Esprit de corps.
Mal Pelo portarà a Girona una nova aproximació al
treball visual que va presentar a la primavera a
l'Arts Santa Mònica per celebrar el seu vintè
aniversari.
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Una imatge de la instal·lació de Mal Pelo que es veurà a

Refugi és l'espai on es retroba l'imaginari que ha posat
Sant Nicolau. Foto: JORDI BOVER.
en dansa Mal Pelo a través dels seus espectacles,
indagacions a través de la imatge, el so i la llum, dels
Notícies de ...
temes que predominen en els seus espectacles: la
Girona
passió, la soledat, el desplaçament, la mort, la relació
dels homes i les dones, la celebració dels animals, la
vinguda dels àngels. Confluència del material creat per a tres dels espectacles de la companyia, Atrás los ojos
(2002), Testimoni de llops (2006) i He visto caballos (2008), desglossats en diverses instal·lacions, Refugi arriba
a Girona, després del seu pas per l'Arts Santa Mònica, adaptat a l'espai ja per si mateix suggestiu de la capella
de Sant Nicolau, on l'exposició prendrà com a seqüència central la instal·lació Sota els cavalls. Es tracta d'una
projecció construïda per mitjà de la informàtica que desenvolupa la poètica de l'espectacle He visto caballos,
concebut a partir del llibre de John Berger De A a X –i en estreta col·laboració amb l'escriptor, que va fer una
estada a la seu de Mal Pelo a Celrà– i dels poemes de l'autor palestí Mahmoud Darwish (1941-2008).
Per al seu propòsit, la companyia de dansa transformarà la capella en una nau escenogràfica amb diverses
estructures d'alumini, cartró i fusta que generaran espais diferenciats, a la manera d'un teatre on l'espectador
tindrà accés tant a l'escenari com al seu darrere, el costellam, on es projectaran simultàniament elements
visuals, sonors i de llum, amb música de Steve Noble, en una seqüència repetitiva de gairebé mitja hora de
durada. Amb Refugi, que es podrà veure fins al dia 10 de gener, Mal Pelo tancarà la gira expositiva amb què ha
celebrat els seus primers vint anys d'existència.

«Esprit de corps» del futbol
La proposta de Mal Pelo s'integra dins la programació de tardor del Bòlit, que girarà a l'entorn de la col·lectivitat i
el cos sota el lema Esprit de corps. Sota aquest concepte, que al·ludeix a la integració de diverses individualitats
en un grup per a un objectiu comú, l'artista mataroní Martí Ansón i el col·lectiu madrileny Democracia
presentaran a la sala de la Rambla, a partir del dia 29, dos projectes basats en el futbol, una de les més
poderoses modalitats d'identitat corporativa: La por del porter davant el penal (2001) i No os dejéis consolar
(2009), respectivament. Aquesta exposició, amb el títol Fora de joc, s'engloba en La Tardor de l'Art de
l'Associació de Galeristes Independents de Catalunya, que dediquen la temporada a reflexionar sobre el
fenomen futbolístic. Explorant la mateixa temàtica, el grup Areatangent, dins el qual figuren artistes com ara
Marcel·lí Antúnez, Xavi Bobés, Jordi Casanovas, Iker Gómez, Cristina Marín i Raquel Tomàs, portarà al Bòlit, a
partir del 27 de novembre, l'experiment escènic i parateatral 8 parells de botes.
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COMENTARIS

Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.

ÚLTIMES NOTÍCIES

Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.

DARRERS POBLES

Nota: El Grup El Punt adverteix que no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten
que són responsabilitat exclusiva de llurs autors. Per això, cada comentari es publicarà sempre amb el nom i els cognoms de
l'autor i amb la població de residència.
Per afegir comentaris a qualsevol informació és necessari que us doneu d'alta en el registre del Grup El Punt. No
s'admetran insults ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les persones. Elpunt.cat es reverva el dret de no
publicar els que vulnerin aquesta norma.
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