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'GLIMPSE', el dret i el revés explicats per Cesc Gelabert 

• Cesc Gelabert aprofundeix en el seu interior amb depurada tècnica i visible expressivitat

NÚRIA SÀBAT

DIRECCIÓ I INTERPRETACIÓCesc Gelabert VÍDEO Charles Atlas
LLOC Teatre Lliure (Sala Fabià Puigserver)
DATA 22 de juliol

Tot i que Glimpse es va estrenar al Teatre Lliure, la intenció és presentar-lo en altres espais menys
naturals amb l'objectiu d'arribar a nous sectors de públic amb els quals el creador busca establir
complicitat i connexió. L'obra aporta l'atractiu d'un muntatge actual, interdisciplinar i interessant que, a
través de la dansa, explora nous camins i noves vies de comunicació.

Glimpse, un nom ben significatiu amb què Cesc Gelabert ha batejat el seu últim solo, és una paraula
que expressa la voluntat de donar una ullada ràpida i precisa al seu propi interior i a les sensacions que
poblen el seu fecund imaginari. Un cop d'ull que revela l'empremta d'allò més bàsic i essencial: el cos,
els sentits, les emocions, el temps... És un mirar cap endins impossible de mostrar que el videoartista
Charles Atlas s'ha encarregat de materialitzar a través de la creació d'un alter ego virtual que va
evolucionant paral.lelament al ballarí des de les pantalles que emmarquen l'acció.

Es tracta d'un recurs encertat, que avui ja comença a ser recurrent, amb què es poden aconseguir
extraordinaris resultats sempre que estigui al servei de l'intèrpret i no a la inversa. En aquest cas, i en
general, es manté l'equilibri. Per un costat, la imatge facilita informació, comprensió i potencia la
plasticitat d'alguns números, com el de Gelabert ballant entre flames.

Per l'altre, la presència corpòria ens torna el plaer de retrobar la sensibilitat i l'humor fi d'un ballarí
impecable que ens mostra el dret i el revés d'una sola cara.


	'GLIMPSE', el dret i el revés explicats per Cesc�
	• Cesc Gelabert aprofundeix en el seu interior am�
	NÚRIA SÀBAT



