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Ballant!
Ritme, art
imoviment
MERCEDES CEBRIÁN

“Parlar de música és com ballar
sobre arquitectura”, va afirmar el
músic nordamericà Frank Zappa,
i un repte semblant a totes dues
activitats es proposa l’exposició
Dance: movement, rhythm, spec
tacle del Philadelphia Museum of
Art. Exposar el cos enmoviment és
el propòsit principal de la mostra,
integrada per una selecció d’obres
de la ben dotada col∙lecció de gra
vats, dibuixos i fotografies del mu
seu, que posseeix més de 150.000
peces.
De la mateixamanera que el ba

llet clàssic és fruit de l’abandona
mentde les cotilles i perruquesque
impedien a les ballarines del Bar
roc d’alçar els braços més enllà de
les seves pròpies espatlles, la dansa
moderna nascuda amb el segle XX
esvaalliberardels tutús i lessabati
lles de punta per deixar que el cos
s’expressés seguint codismenys rí
gids. La imaginació dels artistes vi
suals tambéva ferungirnotable en
l’època, i enaquest intercanvientre
aquestes dues formes d’expressió
Anna Juliar, comissària de la mos
tra, va trobar el fil conductor que
vincula la seva proposta: “La selec
ció es va basar en obres que crees
sin connexions significatives. La
dansa i les arts visuals s’han influït
mútuamentengranmesura.He in
tentat que això quedés clar en les
obresd’artistes quemantenienuna
relació estreta amb ballarins o
companyies de dansa com els Ba
llets Russos, que van establir llaços
entre la dansa, la música i l’art a la
França dels anys 1910 i 1920” .
L’exposició no només explora

l’art figuratiu. Juliar dedica un es
pai important a l’abstracció per
plantejar“lesmaneresenquèartis
tes com Miró, Alexander Calder i
Picasso evocaven els aspectes més
eteris de la dansa a través de l’art
abstracte”.
Per la seva part, aquells artistes

que es van centrar en la dansa
col∙lectiva van compartir les seves
observacions sobre la vida i la cul
turamodernesretratantgentdedi
versos àmbits ballant en entorns
privats o sales de festes i clubs de
jazz bulliciosos. John Sloan, al gra
vat Man, wife and child (1905),
mostra una parella ballant en les
estretors del seu petit apartament
novaiorquès en presència de la se
va filla. L’expressivitat del gest va
mantenir aquest esbós fora de les
exposicions, en considerarse pu
jat de to.
D’altres estaven fascinats amb

estrelles de l’escenari: el tàndem
format per ToulouseLautrec i Ja
neAvril n’és l’exemple clàssic, com
comentaAnnaJuliar:“Avril eracè
lebre per ballar cancan al Moulin
Rouge. Amb aquest ball provoca
dor treia partit al seu atractiu se
xual i així es va anar construintuna
carrera exitosa en aquests nous
centresper a l’entreteniment, onhi
havia espai tant per a la llibertat
com per al comerç sexual”. De fet,
“el temadelsdretsde ladona ide la
relació de les dones amb el seu cos
es toca en diferents punts de l’ex
posició”. La sensació que devia
causar la proposta innovadora de
Loïe Fuller al París dels anys 20 es
va plasmar en el llibre de Roger
Marx, acompanyat per les imatges
de Pierre Roche que es mostren
avui al Museu de Filadèlfia. Fuller
va crear un tipus de dansa comple
tament nou: ballava amb vestits
vaporosos que s’arremolinaven al
voltant del seu cos sota uns jocs de
llums creatius. Anna Juliar esta
bleix vincles entre ella i JaneAvril:
“Totes dues dones van compren
dre molt bé la importància de l’au
topromoció i van contractar publi
cistes que els ajudessin a desen
volupar la seva carrera”. També
Abraham Walkowitz va produir
nombrosos dibuixos d’Isadora
Duncan, la ballarina del moder >
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Entre les dècades del 1890 i el 1980, la relació entre la dansa i les diferents arts visuals es va fer
més intensa i influent en les dues direccions. L’exposició del Philadelphia ArtMuseumobre vies
d’investigació sobre l’ambició dels artistes per captar elmoviment

LÉON BAKST: THE
PILGRIM, 1922.
Pintor i il∙lustra
dor de formació,
Bakst es va fer
cèlebre pels seus
dissenys d’esce
nografies,
especialment per
als Ballets
Russos de Dià
guilev. Aquesta
aquarel∙la
mostra l’abilla
ment del pelegrí
en el ballet ‘Le
Dieu Bleu’, que,
interpretat pels
Ballets Russos,
posava de
manifest l’interès
per les cultures
exòtiques. El tors
nu del ballarí
convidava a
l’erotisme i el
teixit drapejat
donava idea de
moviment

CARLOS MÉRIDA. DANSES DE MÈXIC, 1937. D’origen guatemalenc,
Mérida va estar influït pel muralisme mexicà, on es va establir, i per
l’abstracció i el constructivisme que va conèixer a París. El seu interès
per les arts escèniques el va portar a ser nomenat director de la Galería
del Teatro Nacional de México i de l’Escuela de Danza.

ABRAHAMWALKOWITZ: ISADORA DUNCAN BALLANT, ABANS DEL 1920.
Nascuts el mateix any (1878), es van conèixer a París el 1906, a l’estudi
de Rodin. L’expressivitat i la musicalitat de Duncan van impressionar
Walkowitz, que va fer centenars de dibuixos de la ballarina

FAITH RINGGOLD: SOMEBODY STOLE MY BROKEN HEART, 200405.
L’artista afroamericana ha explorat des dels anys 60 les qüestions que
afecten la seva comunitat i la música i el ball han ocupat un lloc prefe
rent, com aquesta escena de club jazzístic


