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En el marc del programa Kams Connection, el Festival Grec acull un programa de tres
coreografies de diferents companyies de Corea en un únic espectacle. Són Not I, de Noname
Sosu; Body Concerto, de Sungsoo Ahn Pick-up Group i Rest, de Company Siga. S'installaran al
Mercat de les Flors (Sala Ovidi Montllor) els dies 17 i 18.

Els creadors de Not I i Rest no han estat presents a la roda de premsa i ha estat el propi Ramon
Simó, director del Grec, qui ens ho ha presentat: "Un dels interessos fonamentals que té aquest
festival, ja des de anteriors edicions, per la dansa que es fa a Corea, és la seva particular visió de
la dansa contemporània, a la que inclouen elements de la vida popular, des d'una perspectiva molt
moderna i, sobretot, molt diferent de la nostra."

Després d'aquesta reflexió, ha explicat que Not I és una peça inspirada en l'obra homònima de
Samuel Beckett. Mitjançant la música i uns moviments simples expressa el conflicte psicològic,
l'agonia, el patiment, l'actitud egoista i la desesperació d'algú que no sap qui és: "Veiem una boca
que va parlant i es plany de no acabar de saber si és algú o no."

Choi Young-hyun va guanyar el segon premi a l'edició 35 de la competició Dong-A dance, un
guardó que reconeix els nous artistes de Corea del Sud. També ha tingut el suport del Consell de
les Arts de Coreaper a artistes emergents.

Pel que fa a Rest, és una peça de Lee Jae-young, "un coreògraf que està interessat en fer entrar
altres disciplines al món de la dansa. Aquí hi ha posat el basquet i expressa, sobretot, la relaxació
posterior a l'esport i la sensació de buit que els queda també als jugadors", diu Simó. L'espectacle
és enèrgic i inquietant, però les imatges estan combinades amb el bot constant de la pilota de
basquet, de manera que el públic pot respirar i empatitzar sense sentir-se incòmode.

EL BODY CONCERTO DE SUNGSOO AHN PICK-UP GROUP

El coreògraf creador de Body Concerto, Ahn Sungsoo, explica que són "sis coreografies breus
inspirades per imatges que vaig veure a la televisió l'any 2010 i que em van transmetre una gran
sensació de felicitat i les vaig transformar en una creació." Com sigui que l'espectacle complert
requeria molts ballarins, Ahn Sungsoo en va fer una versió reduïda amb tres coreografies que "en
conjunt parlen de la vida de la gent a Seul. La primera és sobre la solitud, la segona sobre la
joventut i el descans i, la tercera, sobre la meva felicitat", diu.

Per explicar-ho, el coreògraf es basa en imatges d'una campiona d'skate del país que el va
impressionar per la seva manera de moure's: "És una forma de fer-li un homenatge i celebrar un
campionat", conclou.

KAMS CONNECTION: UNA XARXA PER CREAR RELACIONS ENTRE COREA I BARCELONA

Artistes i científics de Corea del Sud i Barcelona són els protagonistes d'una experiència de
collaboració, la KAMS Connection, en la qual professionals de totes dues procedències exploraran
les connexions entre arts, ciència i tecnologia. El festival Grec ja hi participa des de la passada
edició, que ens va portar una versió singular coreana de Les criades. Enguany, cinc artistes
coreans han mantingut ja, abans que comencés el festival, converses amb artistes catalans. La



finalitat és intercanviar experiències en el camp de les ciències, la tecnologia i l'art.

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) s'afegeix així, a partir de la iniciativa del Grec Festival de
Barcelona, a un programa internacional organitzat pel Korea Arts Management Service, que facilita
el contacte entre artistes coreans i estrangers promovent estades dels creadors en altres països i
duent a Corea professionals de les arts de diverses procedències. El Korea Arts Management
Service té acords d'aquest tipus amb Austràlia, Dinamarca i Nova Zelanda, entre d'altres.

Amb l'acord que s'ha signat, la KAMS i l'ICUB prenen com a tema d'aquesta primera experiència
de collaboració la relació entre arts i ciència. Es tracta de promoure el coneixement mutu de les
escenes de totes dues parts, i de fomentar les relacions entre professionals de tots dos països i
l'establiment de xarxes de treball i complicitat entre ells.

Cadascuna de les delegacions, una de coreana i una altra de barcelonina, viatjarà al país
d'acollida durant una setmana per participar en taules rodones, seminaris, discussions i trobades
diverses.

Ara han vingut els artistes coreans. Els barcelonins triats per l'ICUB aniran a Seül a l'octubre.


