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Hiroshima continua oferint una selecció de la
millor escena emergent

Títol: Europa Espanya Català

La Sala Hiroshima arranca la segona part del febrer oferint una selecció de la millor escena
emergent. El colectivo Lema, compost per Marta Gálvez, Elena Lalucat, Laila Tafur i Aïda Guirro
presenten Cúmul, la seva primera peça com a agrupació. I Nerval mostrarà un concert escènic, un
procés d'investigació al voltant de la música i els codis escènics denominat FESTA / SIESTA /
FESTA. I recordeu que aquesta setmana torna Daniel Kok (https://www.teatral.net/ca/noticies/1892
9/la-hiroshima-empren-el-febrer-amb-trobades-sexuals-i-nous-coreografs#.WKSBIfnhD3I) amb
Planet Romeo, els dies 17 i 18 de febrer.

NOVES ESCENES / INNOVACIÓ / MÚSICA

FESTA / SIESTA / FESTA

by Nerval

Febrer 24 - 21: 00h

Festa com un cataclisme, una sense sentit incomprensible que ens desorganitza i fa tremolar els
nostres fonaments. Hem de reconèixer-nos després de la tempesta i fer inventari. Aprendre a
organitzar-nos de nou i potser, amb una mica de sort, trobar nous ordres i sistemes per celebrar
l'esdevenir de la vida cap a la mort com una experiència única.

Festa / migdiada / festa és un entreacte, un discurs inacabat. La vida com un tot o com un impàs.
És un laboratori escènic, és un concert discursiu.

Nerval s'endinsa en la investigació escènica / musical mitjançant un work in progress que s'origina
en la pròpia comprensió de la motricitat mateixa, detallant així la mecànica de l'acte de creació
musical per a dotar-lo de significació. Ampliant la seva pròpia expressió corporal i ampliant el
significat de la seva proposta musical més enllà dels instruments. Aventurant-se en els seus propis
viatges sensorials, usant els seus cossos, alguns objectes i l'espai al voltant dels mateixos. Creant
significats que obren vies o revisen els llocs comuns. Allotjats en un laboratori poètic.

DANSA / NOVES CREADORES EUROPEES

Cúmul

by Col·lectiu Lema

Febrer 25 - 20: 30h

Febrer 26 - 19: 00h

Cúmul és un treball que sorgeix de la curiositat per la formació de les figures geomètriques, en
concret figures relacionades amb els fractals. Estudiant aquestes formes, hem identificat certs
patrons i regles. A partir d'aquestes regles, hem creat el nostre propi codi, el qual, traslladat al cos
i al moviment, ens ha donat un llenguatge compositiu específic.

El Col·lectiu Lema està format per Marta Gálvez, Elena Lalucat, Laila Tafur i Aïda Guirro. Des de
Novembre del 2015 Lema és companyia resident a La Caldera de Barcelona desenvolupant la
peça "Cúmul", primera producció del col·lectiu. "Cúmul" té origen en la recerca de creació de nous
llenguatges per a la dansa contemporània.




