
http://www.teatral.net/ca/noticies/20816/corchero-i-oguri-presenten-my-neighbor-sky-lluna-sol-i-una-estrella

Secció: Teatro
09/07/2018

Corchero i Oguri presenten 'My Neighbor Sky.
Lluna, sol i una estrella'
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Andrés Corchero i Oguri es van conèixer al Japó, a la companyia del mític Min Tanaka. Quan
Corchero va tornar a Catalunya va coincidir en què Oguri va anar a viure a Los Ángeles. 25 anys
més tard es van retrobar, "com si mai ens haguéssim separat. I d'una manera natural vam
preparar una creació junts." Era My Neighbor Sky que van portar al Grec del 2013. Enguany
presenten el mateix títol però en una versió renovada, que es podrà veure al Pati Nord de la
Fundació Miró, al costat de l'escultura Lluna, sol i una estrella, que ja forma part del subtítol. Hi
seran del 12 al 15 de juliol.

Cesc Casadesús director del Grec, qualifica l'espai d'excepcional: "Quan vaig decidir treballar el
diàleg entre Orient i Occident, vaig anar a veure a Marcos Daniel,nou director de la Fundació Miró,
i em va oferir el Pati Nord per quan el necessités. Serà màgic, al capvespre, amb les diferents
tonalitats lluminoses! També és molt interessant el diàleg permanent i l'amistat que s'ha forjat entre
Corchero i Oguri."

DOS DEIXEBLES DE MIN TANAKA.

"L'Andrés i jo ens vam conèixer quan érem amb el Mestre Tanaka. Amb el cos treballavem el
concepte natura humana. La nostra feina, inspirada en el Butho, és una acció creativa total on tot
ho fem nosaltres: escenografia, llums No hi ha categories, no hi ha idees fixes. Com Miró, que feia
pintura i escultura, nosaltres ens alimentem de diferents tipus de dansa que provenen en part del
dadaisme i altres." Expliquen que quan van venir a l'any 2013, els van dir que, tot i que un vivia a
Barcelona i l'altre a Los Ángeles, semblava que "caminessin junts."

SOBRE L'ESPECTACLE

Corchero agraeix a Marcos Daniel, present a la roda de premsa, i a Cesc Casadesús permetre'ls
venir un cop més al Festival. "Fem el mateix espectacle però no és igual. El canvi d'espai ja
demana una creació nova. A més, parteix d'una altra trobada entre nosaltres dos i pretenem anar
més enllà." I Oguri afegeix: "Tot succeeix d'una manera molt fluida entre nosaltres, perquè
compartim el compromís amb l'art i la dansa." Per la seva banda, Marcos Daniel ha dit que "va ser
la primera proposta que vaig rebre després del meu nomenament. I per a mi va ser un regal,
perquè jo penso que els museus s'han de dinamitzar amb diferents propostes, espectacles
diferents i sobretot una dansa contemporània expressada amb tanta sensibilitat. Aquest espectacle
no s'adapta a l'espai, hi treballa amb l'espai! La dansa té a veure amb l'escultura de Miró, amb les
vistes... Em fascina com es pot entendre i convertir en art la dansa Butho, tan profundament
interna." A tot això Corchero encara afegeix que "La inspiració ens ve donada per l'entorn: el aire,
els nens que venen a jugar o que molesten, l'escultura Parteixes de l'espai i els seus elements i tot
junt et fa buscar un altre camí."

Expliquen, doncs, que assagen a porta oberta a les hores que volen, i s'inspiren en el que els
envolta: "Els teatres estan tancats i has de portar la inspiració tu. En canvi, als espais oberts,
reneix cada dia. Ahir van venir molts visitants al Museu i nosaltres anàvem assajant com si res. Els
nens no volien marxar, tot i no entendre què passava, quedàven hipnotitzats. Això diu molt de la
dansa i dels seus objectius!"



My Neighbor Sky es va estrenar a Los Angeles el 2012, es va veure al festival Temporada Alta i va
passar pel Pavelló Mies van der Rohe de Montjuïc, com a part de la programació del Grec 2013. Si
llavors tenia tonalitats beckettianes, ara pren molta importància un text d'Antonin Artaud sobre la
guerra, "molt actual", i un altre de Karl Valentin sobre l'estrangeria i un de Feliu Formosa. Els
acompanya la música en directe del portuguès Nuno Rebelo, composada expressament per a
l'ocasió: "És un músic fantàstic que viu a Barcelona", expliquen. Amb la ciutat als seus peus, tot i
ballar i evolucionar de manera independent sobre l'escenari, tots dos ballaran plegats compartint,
també en aquesta ocasió, un mateix cel, amb el màgic canvi de llum del capvespre.

Abans d'acabar la trobada, Marcos Daniel explica que ha sorgit una relació nova entre Barcelona i
l'espectacle: "Miró va presentar al Japó una Monografia del seu treball i l'ha visitat almenys dos
cops. I sabem que també tenia relació amb la filosofia del Japó. Això, el públic, sense saber-ho, ho
nota. Hi ha una afinitat incontestable entre els dos artistes i l'espai."


