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Amaranta Velarde i Alba G Corral presenten
'Mix-a-scene' a l'Antic

Títol: Europa Espanya Català

Juntes per segona vegada a Barcelona, -on les dues artistes resideixen des de fa anys-, la
ballarina, performer i Dj asturiana Amaranta Velarde i la creadora visual madrilenya, Alba G.
Corral, mostren aquest dissabte 16 i diumenge 17 d'abril, el seu projecte Mix-a-scene a l'espai de
creació l'Antic Teatre, de Barcelona.

El projecte ha aterrat a la ciutat fa tot just unes setmanes després del seu pas pel Laboratori d'arts
en viu, LEAL.LAV (La Llacuna), la Sala Hiroshima (Barcelona), Laboral, centre d'art i creació
industrial (Gijón) i La Poderosa (Barcelona). I, després de les representacions d'aquest cap de
setmana, marxen cap a l'ICAS - Centre de les Arts de Sevilla per formar part el 29 d'abril del cicle
Showcase. Més endavant, el 10 i 11 de juny seran a Madrid, al Teatre Pradillo.

Mix-a-scene és un projecte que proposa desenvolupar una experiència acústica, visual i
coreogràfica per a l'espectador, on el performer-ballarí-Dj, punxa en directe la mateixa manera que
balla i acciona partitures coreogràfiques. Així mateix l'escena va acompanyada de peces visuals
generades en temps real. Es tracta de construir una sessió acústica i visual que reprodueix,
versiona i barreja fragments (samplejats) històrics i icònics de la dansa, la música i els visuals. La
proposta realitza un viatge que experimenta amb la cronologia, la superposició d'estils i principis
artístics, utilizanado estratègies de la postproducció i l'esperit Dj de L'apropiació, manipulació i
versionat de materials.

Iniciat originalment com un projecte en solitari de la coreògrafa i ballarina Amaranta Velarde, des
d'octubre de 2015 compta amb l'artista i creadora visual Alba G. Corral. Aquesta complicitat
assoleix la suma d'un univers visual que completa aquesta experiència creativa en la qual pren
igual rellevància el pla audiovisual i el coreogràfic.

Els continguts de Mix-a-scene són fruit d'una investigació entre les obres d'aquells creadors que
van obrir pas a nous principis i estils artístics, desafiant cànons i engendrant "avantguardes" i que
han aconseguit arribar als nostres dies popularitzades. Mix -en- scene, per tant, no busca el nou
sinó que rebusca entre tot allò "vell" que va donar lloc en el seu moment a alguna cosa nova.

En aquest sentit, "Mix-a-scene, barreja temps històrics diferents, estils i propòsits artístics dispars,
el món de la cultura dj i vj amb el de la' avantguarda contemporánea' i la imatge generativa.
Música contemporània de principis de segle amb techno dels 80 ... dansa social de club amb la
dansa postmoderna d'Ivonne Raiener i el Nijinsky dels anys 20. els minimalistes i austers amb
l'excés", explica Amaranta Velarde. I prossegueix: "Es van investigar compositors que ja tenien
aquesta etiqueta de pioners com Stravinksy però també en el camí de recerca van aparèixer
compositors que van estar més a l'ombra, com Daphne Oram o Tom Dissevelt & Kid Baltab dels
anys 50, i fins arribem als futuristes qui entrellucaven ia la idea de la màquina i el soroll com a
música, el mateix concepte de la música generada per màquines, la idea del techno, de la
industrialització i maquinària encarnada en música techno ".

SOBRE LES ARTISTES

Amaranta Velarde és coreògrafa i ballarina. Ha presentat el seu treball en llocs com Secció
Irregular del Mercat de les Flors, Antic Teatre, Escena Poblenou, MACBA Barcelona, Laboral Gijón
o MUSAC León. A Barcelona ha treballat amb El Conde de Torrefiel, Pere Faura, Cristina Blanco,



Diana Gadish i el collectiu Artas de la Poderosa.

Alba Corral és coneguda per les seves actuacions audiovisuals en viu on s'integra la codificació i
l'elaboració, en collaboració amb músics en temps real. Ha actuat amb músics de la talla deJon
Hopkins, Miguel Marín (àlies Arbre), Fibla i la Síndrome de Stendhal. El treball de Corralha estat
exhibit en festivals i esdeveniments com Eufonic, Future Everything, Alpha-ville Festival, Sonar,
Primavera Sound i LEV.


