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Erre que erre estrena 'Reset' al Mercat sota el
paraigües del SÓNAR

Títol: Europa Espanya Català

La companyia de dansa contemporània Erre que Erre portarà els dies 16 i 17 de juny al Mercat de
les Flors el seu últim espectacle Reset, que ha estat creat en motiu de la commemoració del 20
aniversari d'aquest col·lectiu. Compta amb música en directe de Sincro i Nuu, dues bandes
emergents de Barcelona, i amb visuals de Román Torre (Rotor). L'esdeveniment s'emmarca dins
del Sónar 2016 i és una estrena absoluta.

Reset, revaloritza el cos, el moviment, les relacions humanes i la pertinença al grup. Una temàtica
connectada al context actual, ja que vivim en una constant i imperiosa reinvenció, de la qual
ressorgeix el poder de la collectivitat i la presa de consciència que és necessària la creació de
llaços més enllà de l'individualisme, per construir i reinventar noves realitats. És el viatge de cinc
personatges des de la foscor a la llum recorrent diferents universos en els quals els seus cossos
són travessats per la música i l'espai es transforma amb ells.

Reset torna als orígens d'Erre que erre (sense revisions, partint del moment actual i mirant cap
endavant) per realitzar una coreografia summament rica en matisos, en diferents tipus d'energies i
de sensacions, que celebren l'exuberància del cos, s'emborratxa amb les seves possibilitats
comunicatives i elabora música amb ell. Un material coreogràfic físic i energètic que es nodreix de
les qualitats dels intèrprets i persegueix la idea que aquests són persones que ballen i no ballarins
que ballen. Personatges que utilitzen el moviment per expressar-se i comunicar-se i que, a través
de les seves relacions, mostren diferents formes de trobada entre les persones.

Reset parla del ressorgir del grup, del renéixer de les imatges, del reinici del moviment, de la
reactivació de les trobades.Parla de renovar-se, de renéixer, de reinventar-se, de ressorgir i posa
al seu centre el cos, el moviment i la dansa.

"Volem fixar-nos en el renaixement com a període que va servir per posar l'home al centre de
l'univers i amb una mirada als clàssics per crear coses noves. Partint dels principis bàsics de la
perspectiva, la geometria, el clarobscur dibuixem la nostra pròpia realitat que no serà més que una
illusió, una realitat virtual".

Erre que Erre

Un espectacle amb el qual el collectiu Erre que erre celebra el seu particular homenatge a la
dansa, després de 20 anys en moviment.

LA COMPANYIA

Creada el 1996 en Barcelona, la companyia Erre que Erre Danza desenvolupa el seu treball a
partir de la creació i experimentació de noves formes i concepcions de la dansa i el moviment i
serveix com a plataforma a través de la qual sorgeixen diverses collaboracions interdisciplinàries
que donen lloc a nous formats escènics. Al llarg dels seus 20 anys de trajectòria ha desenvolupat
una estètica particular, diferenciada i singular, amb posades en escena minimalistes i elegants en
que dansa i moviment es fusionen amb els ritmes de les corrents musicals més actuals de
l'electrònica i l'experimentació en les noves tecnologies aplicades a l'escena, amb les que creen un
univers propi, generant atmosferes avançades i avantguardistes.



Les seves creacions són sempre amb músics o vinculades a la tecnologia o amb la pantalla
(vídeodansa, vídeoart i més recentment vídeo immersiu i interactiu). Entenen la creació de manera
collectiva i participativa.

FITXA ARTÍSTICA

Direcció artística Ángeles Angulo, Mario G. Sáez

Creació i interpretació Mario G. Sáez, Marianne Masson, María Martínez Cabeza de Vaca, Carla
Pérez Mora, Koldo Arostegui

Música SINCRO, amb la collaboració de NUU

Interpretació musical en directe Carles Rigual, Guillem Llotje, Alex Casteleiro, Aida Oset


