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III Certamen de creació escènica de danses
urbanes HOP 2015 al Mercat

Títol: Europa Espanya Català

El Mercat de les Flors acull aquest diumenge dia 13 la tercera edició del Certamen de creació
escènica de les danses urbanes HOP 2015. El Mercat mostrarà les companyies que han estat
seleccionades en aquesta nova edició. Comença a les 19 hores amb entrada gratuïta.

El certamen de creació escènica és una plataforma d'exhibició i de trobada que busca impulsar i
desenvolupar els diferents estils de les danses urbanes relacionades amb la cultura Hip-Hop. Les
coreografies han de formar part d'un procés d'investigació sobre els diferents llenguatges de les
danses urbanes i les formes d'interpretar. També els interessa la trobada amb altres disciplines
com: la dansa contemporània, clàssica o tradicional; el circ, la música, el teatre, les arts visuals i
les arts plàstiques, etc.

El certamen busca la renovació i la promoció de les danses urbanes i pretén crear un espai on els
artistes puguin presentar les seves creacions i investiguin sobre la base de les danses urbanes,
alhora que els serveixi de porta d'accés als circuits de les arts escèniques. El certamen coreogràfic
pretén ser un element dinamitzador de les danses urbanes del segle XX.

ELS GRUPS GUANYADORS QUE INTERVINDRAN

1er Premi de companyia:

Cie. DC Vortex Instinct (França)

El coreògraf Huges Lumengo s'interessa en aquesta creació per les sensacions provocades pel
so. Instinct és una experiencia musical per als ballarins i per al públic. Els ballarins es van apartant
poc a poc de les regles i codis del Hip Hop per interpretar la música. Més enllà de les seves
especialitats (New Style, House, B-Boying, Krump i Popping) es van acostant al "Shamallow", un
estil oblidat de dansa, gestual, flexible i elàstic que va estar de moda en els vídeos del principi dels
anys 90 i en l'origen de l'actual New Style.

MENCIÓ ESPECIAL

Cia. Daniel Morales Simultáneo (Tenerife)

"Tinc tot el temps per davant perquè la meva pell t'expliqui tot el que hagi de comptar. Fins i tot
estic disposada a modificar al meu antull perquè gaudim encara més de la nostra conversa,
mentre que tot el que ens envolta segueix el seu curs." Creació: Daniel Morales

DUOS

1er premi de duos Julien Rossin i Arias Fernández EFIL (Barcelona)

De l'energia, la mort, l'efímer al naixement, l'illusió, l'innocència, el joc. Com si caminessin en
equilibri sobre un fil, dues persones reviuen els moments més importants de les seves vides al
revés, començant per la vellesa i finalitzant en la infancia. Creació i interpretació: Julien Rossin i
Arias Fernández.

Cie. YZ Dans l'Arène (França)

En Dans l'Arène, la companyia YZ comparteix amb el públic el procés d'un ballarí de Hip Hop al
terreny de les batalles o a les sales d'entrenament. Entre sentiments, dubtes i projeccions,



s'interroguen sobre l'impacte de les batalles en el desenvolupament del seu ball, de la seva
trajectòria artística lligada a la vegada a la investigació i a la performance. Creació i interpretació:
Bouside Aït-Atmane i Yanka Pedron

MENCIONS ESPECIALS

Duo The Elem'Ants (Cie. Massala Junior) Les Éléments (França)

Les éléments qüestiona la relació dels cossos i de la musicalitat a través d'un viatge escènic,
alhora físic i poètic. Tot comença per una trobada, dos cossos, dues sonoritats, però una sola
música. Amb sensibilitat i humor, Sébastien i Yanice comparteixen la seva emoció, caracteritzada
per una estètica singular i una gran energia comunicativa. Sébastien i Yanice componen el duo
The Elemen'Ants com a part de la Companyia Massala Junior. Des de fa diversos anys
desenvolupen el seu propi llenguatge, amb la complicitat i l'estreta collaboració del coreògraf
Fouad Boussouf de la Companyia Massala. A Les Éléments exploren un territori atípic a la frontera
entre el virtuosisme del Hip Hop i l'estètica de la dansa contemporània.

Héctor Plaza i Agnes Sales - Ehiza (Barcelona)

Ehiza tracta d'una lluita de poders, una persecució constant entre depredador i presa. Un continu
canvi de rol i interacció entre dos cossos. És una lluita en on pren importància l'ús estratègic de
l'agilitat, la força, la velocitat i la mida a favor de la supervivència. Creació: Héctor Plaza i Agnes
Sales.


