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Jan Fabre aborda les relacions home-dona en un solo de ball

Lara Bonilla GIRONA

Artista plàstic i multimèdia, coreògraf, director i escultor, Jan Fabre és un dels artistes europeus
més polifacètics del moment i per primer cop es podrà veure el seu treball al Festival Temporada
Alta de Girona.
L'artista presenta avui i demà al Teatre Sant Domènec de Girona Quando l'uomo principale è una dona
(Quan l'home principal és una dona), un solo de dansa al voltant de les tenses relacions entre home i
dona. Tot el pes de l'espectacle recau sobre una sola ballarina, Lisbeth Gruwez, per a qui el coreògraf
ha creat especialment aquest número en solitari després de l'èxit de My Movements Are Alone Like
Streetdogs. Gruwez té un aspecte androgin fonamental per a aquest espectacle que juga amb
l'ambigüitat i amb la idea que l'home és part d'una dona fins al moment de néixer, per ressaltar així el
poder i la força del gènere femení. Per Lisbeth Gruwez, aquest muntatge "és un homenatge al poder de
la dona malgrat que a algú li pugui semblar provocador per la seva nuesa".

La ballarina, que ja ha treballat en tres ocasions amb l'artista belga, també ha tingut en anteriors
espectacles el rol de l'androgínia. En l'obra As Long As The World Needs a Warrior's Soul, Gruwez es
transformava en un home mentre mossegava un tros de mantega per simbolitzar l'orgasme masculí. Va
ser precisament en aquest número quan amb Fabre van decidir aprofundir en el tema, i en Quando
l'uomo principale è una dona Gruwez alterna el paper d'home i dona jugant amb la seva sexualitat,
posant-se fins i tot dues boles als pantalons com si fossin els genitals masculins. També en la
coreografia es distingeixen clarament els moviments bruscos per simbolitzar l'univers masculí i els més
suaus, propis d'una dona. "A la vegada és un clixé, perquè ni tots els homes es mouen d'una manera
determinada ni les dones al contrari", va dir ahir Gruwez.

Tan important com la mateixa ballarina és la presència de l'oli d'oliva. Gruwez es mou sota un cel
d'ampolles de les quals goteja l'oli amb què la ballarina s'impregna per omplir finalment tot l'escenari del
líquid. L'oli evoca aquí els seus poders curatius, cosmètics i mitològics i les seves múltiples
connotacions, des de l'olivera com a signe de reencarnació fins al temps en què els seus fruits s'usaven
com a anticonceptiu. Aquest solo és també un homenatge a Yves Klein i en especial a la seva fotografia
Salt al buit, de 1960, en què l'artista apareix suspès en l'aire desafiant les lleis de la gravetat. El tema
musical, la popular cançó italiana Volare, de Domenico Modugno, no fa més que recolzar aquesta idea
del salt d'un món a un altre i del desig de volar. 

Quando l´uomo principale è una dona manté la línia de Fabre de no deixar
ningú indiferent
Click Art Foto


	Jan Fabre aborda les relacions home-dona en un solo de ball
	
	Lara Bonilla GIRONA

	Artista plàstic i multimèdia, coreògraf, direct�


