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La Caldera proposa 'Càpsules de creació en cru'
amb Tamara Ascanio

Títol: Europa Espanya Català

Nota del Centre de Creació la Caldera:

El proper dimecres 8 de febrer la investigadora i creadora escènica canària Tamara Ascanio i el
seu col·laborador, l'artista visual sud-coreà Dea Woon Kang, ens presentaran el seu projecte La
Voz Transparente, que han estat treballant aquestes setmanes a La Caldera. Després dialogarem
al voltant del seu treball mentre prenem un got de vi.

Aquest projecte d'investigació escènica neix gràcies al vídeo In my language de l'activista autista
Amanda Baggs. Durant el procés de creació ens hem anat endinsant en aquest llenguatge de per
a amb el tot del qual ens parla Amanda, més propi del món de la intuïció i dels sentits. La Voz
Transparente ens proposa una experiència en la qual les textures sonores, el silenci, els llums, les
ombres, i els cossos van prenent una presència inquietant.

Des de La Caldera impulsem aquests moments de trobada amb els creadors residents al centre,
pensats per compartir de manera confortable i distesa la seva pràctica artística, l'estat actual dels
seus projectes, les matèries i qüestions que apareixen i nodreixen el seu treball. Són mostres
informals, presentacions amb diferents nivells d'exposició, sessions obertes d'estudi, projeccions,
converses i altres dispositius per descobrir l'interior dels processos de creació.

Durant la residència a La Caldera desitgem acostar-nos a la conclusió del projecte. Aprofundirem
en la proposta espacial i en la il·luminació.També rescatarem amb cura el treball sonor i corporal.

SOBRE ELS CREADORS

Tamara Ascanio (Tenerife, 1987) és investigadora i creadora escènica, intèrpret i cantant.
Llicenciada en Art Dramàtic i postgraduada en el Màster en Práctica Escénica y Cultura Visual por
la UAH y ARTEA (Madrid). El seu treball de recerca escènica es caracteritza per navegar en el
territori ocult de la nostra realitat quotidiana i la seva fascinació per l'experiència d'estranyament.
Amant d'una temporalitat lenta que s'expandeix, necessària per optimitzar la nostra percepció i
aprofundir-hi. El silenci i la composició sonora a temps real tenen una presència fonamental en els
seus treballs.

Dea Woon Kang (Corea del Sud, 1972) és artista multidisciplinar sud-coreà que resideix i treballa a
Tenerife. Va estudiar Arts Plàstiques a l'Escola de Belles Arts d'Angers, França, després
d'haver-se dedicat a la vídeo-creació, al dibuix, a l'escultura ia la fotografia. En l'actualitat es
consagra principalment a les Arts Escèniques i instal·lacions in-situ.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Dimecres 8 de febrer a les 20 h

Entrada lliure amb reserva obligatòria, aforament limitat a un màxim de 25 persones i un mínim de
15 persones. Proposta recomanada per a públic adult.

Aquesta proposta no es pot portar a terme amb menys de 15 persones. Per aquesta raó, et
demanem que si fas la teva reserva i finalment no pots venir, avisis amb 24 h d'antelació. Moltes
gràcies.

Reserves a info@lacaldera.info




