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El videoartista Charles Atlas prepara amb el ballarí l'espectacle 'Glimpse' per al Fòrum

Cesc Gelabert s'explica a través del videoart

Marta Porter / BARCELONA

El coreògraf i ballarí Cesc Gelabert treballa amb el videoartista novaiorquès Charles Atlas en el
nou espectacle 'Glimpse', que s'estrenarà al Teatre Lliure dins del Fòrum 2004.
Des de fa anys que volia fer un projecte d'aquesta envergadura perquè penso que a través de les
imatges puc donar a l'espectador més informació del que passa pel cap d'un ballarí, explicava ahir Cesc
Gelabert en un descans de l'enregistrament. Una explicació que "no volia que fos a través de la
pedagogia sinó des d'una altra disciplina artística".
L'espectacle, que s'estrenarà el 21 de juliol al Teatre Lliure de Barcelona dins del marc del Festival de
les Arts-Fòrum 2004, serà un solo de Cesc Gelabert amb música composta especialment per Carlos
Miranda, que tindrà com a escenografia una pantalla en forma de caixa oberta on es projectarà el vídeo
d'Atlas.
Per fer el vídeo Gelabert ha anat a buscar un dels videoartistes més prestigiosos des dels anys setanta,
Charles Atlas, director de cine i videoartista que ha enregistrat pel·lícules amb coreògrafs com Merce
Cunningham, Philippe Decoufle i Michael Clark, i, recentment, el documental The Legend of Leigh
Bowery -de qui precisament avui s'inaugura una exposició a Barcelona.
Ahir Atlas va començar els quatre dies de rodatge amb Gelabert als estudis Benecé de Sant Joan
Despí, enregistrant el ballarí per després, a partir de la coreografia i les idees de Gelabert, fer el
muntatge posterior a Nova York. "Aquí només ha captat imatges meves i de la Universitat de Barcelona
-deia Gelabert-, però al vídeo s'hi veuran molts altres elements", ja que "del que es tracta és de fer un
text paral·lel" al del coreògraf.
Charles Atlas, per la seva banda, explicava que les idees de les imatges són del mateix ballarí, tot i que
consensuades, i assegurava que l'interessant del projecte "és trobar l'equilibri entre el vídeo i la dansa
perquè l'atenció del públic no es decanti només cap a una banda o l'altra". "Si jo fes un vídeo que
hagués de funcionar sol, sense la dansa, seria molt més dinàmic", afegia.
Glimpse -que significa donar un cop d'ull- tindrà una durada d'uns 40 minuts i està ideat perquè es pugui
presentar en museus, galeries d'art i espais polivalents. "Jo sempre he volgut obrir espais diferents per a
la dansa -assegura Gelabert-, i ara voldria convidar el públic dels museus". De moment, l'espectacle es
podrà veure al Teatre Lliure i, per la tardor, a l'IVAM de València i al Guggenheim de Bilbao.

FRANCESC MELCION / Charles Atlas i Cesc Gelabert davant la pantalla on es projectarà el vídeo.
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