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Creació Música

Imatge de la residencia deis artistes Clara Cortés i Moritz Grenz al Centre d’Art Cal Massó. foto :ca lm a ss ó

Reus

Cal Massó acull els artistes de 
circ Clara Cortés i Moritz Grenz

Durant dues setmanes s’instaMaran a l’equipament reusenc per crear 
el seu nou projecte ‘Let’s see what they cook over there’

Concert

Antonio José, de
‘La Voz’, ac tuará  
a Tarragona

REDACCIÓ

REUS

Let’s see what they cook over there 
és el projecte que els artistes de 
circ Clara Cortés i Moritz Grenz 
crearan a Cal Massó, en la segona 
residencia  a rtística  que acull 
requipam ent aquest mes de no- 
vcmbrc. Ambdós crcadors están 
instaldats al centre reusenc des 
del passat dia 4 i ho estarán fins 
al 17 de novembre per experi
mentar, explorar i crear el seu nou 
treball.

Let’s see what they cook over the
re combina circ, teatre fi'sic i mú
sica. Lequilibri és un deis focus 
des d’on s’inicia el procés creatiu. 
Equilibri entes com una qualitat 
física que els artistes busquen en
tre el trapezi i el cable fíx. El tra- 
pezi és Eeina principal des d’on 
comenta el projecte; Clara Cortés 
és trapezista, i Moritz Grenz és un 
artista de cable fix.

Grenz i Cortés exploren el rit
me, el so i l’equilibri utilitzant la 
combinado de les seves discipli
nes i qualitats. En la seva recerca 
hi indouen la técnica del claqué; 
volen explorar com encaixa i com 
combina aquesta dansa amb les 
seves especialitats de circ. Clara 
Cortés i Moritz Grenz es van gra
duar a l’ACAPA, 1’Academia de 
Circ i Arts Escéniques de Tilburg, 
Holanda; la Clara en la disciplina

de trapezi fix, i el Moritz en la de 
cable fix.

Els dos han fet diversos cursos 
d’especialització en circ i altres 
disciplines artístiques i han treba- 
llat i desenvolupat propostes pe- 
dagógiques en l’ámbit del circ. 
Han creat espectacles tan  junts 
com per separat i participat ac- 
tuant i mostrant els scus projcctcs 
en diferents festivals de circ.

Els a rtis te s  re sid irán  a Cal 
Massó durant dues setmanes, du
rant les quals, matins i tardes, tre- 
ballaran en el procés creatiu del

La residéncia culminará 
amb una mostra oberta 
de la seva creació, a 
principis del 2020

seu nou projecte. La residéncia 
culminará amb una mostra oberta 
de la seva creació, la qual es por
tará a terme durant el primer tri
mestre del 2020, quan el seu es- 
pectacle Let’s see what they cook 
over there estigui enllestit.

Impuls a la creació artística
Una de les línies per les quals 
aposten des de Cal Massó és la 
creació artística. Lequipament ho 
fa mitjangant el desenvolupament 
de residéncies d’artistes i cápsules

de creació. Des de Cal Massó des
taquen que «les residéncies són 
ima molt bona oportunitat per ais 
artistes que necessiten un espai 
de creació i projecció, així dones, 
des del Centre d’Art Cal Massó 
volem acollir i acompanyar nous 
projectes artístics en la seva crea- 
ció, i en aquest sentit, oferirem 
dues residéncies anuals dirigides 
a artistes i coldectius de discipli
nes diverses que vulguin néixer i 
créixer a casa nostra».

Durant la tardor 2019 l’equipa
ment cultural haurá acollit 3 re
sidéncies; la primera va ser al se- 
tem bre, de música de cambra 
amb la form ado Bárhof Ensem
ble; actualment s’está portant a 
term e la segona, amb la Clara 
Cortés i el Moritz Grenz, amb el 
seu projecte de circ Le’ts see what 
they cook over there, i finalment, 
la darrera residéncia, a fináis de 
novembre, será de dansa i movi- 
ment, amb la preséncia de la ba
ilarina Antonella Cassarotti per 
crear el seu nou projecte Difumi- 
nar una línia inexistente.

Aquest mes de novembre, con
fírmen des de Cal Massó «publica
r a n  les bases de la convocatoria 
per presentar propostes per a les 
residéncies de la primavera 2020. 
Tota la inform ado sobre la re
sidéncia i la convocatoria es pot 
consultar a la web www.calmasso. 
cat/creacio».
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El guanyador de la tercera 
edició del concurs estará a 
la TAP el dia 9 de maig de 
2020

El jove cantant Antonio José ac
tuará a la Tarraco Arena el 9 de 
maig del 2020. El cordovés fará 
parada a Tarragona en la gira 
de presentado del seu nou disc 
d ’estud i, A ntídoto , pub licat 
aquest mes de novem bre. El 
concert a la Tarraco Arena co- 
mencará a les nou del vespre i 
está o rgan itzat per W hite & 
Bright i Abril Producciones.

Antonio José es va donar a 
conéixer quan va guanyar el 
concurs ‘La Voz’ el 2015, tram- 
polí a partir del qual es va con
vertir en una de les promeses 
més fermes del país. En només 
tres anys, el jove ha esdevingut 
un deis artistes pop masculins 
més importants, acumulant qua- 
tre dises de platí (dos lisies i dos 
de digitals), un disc d’or i diver
ses setmanes com a número 1 a 
les llistes de vendes oficiáis.

La seva activitat en directe no 
ha estat menys frenética, amb 
m és de 200 concerts en  els 
quals Ulan pogut veure prop de
2 5 0 .0 0 0  p e rso n e s . Com a 
prévia a la publicació del disc 
Antídoto, el cantant va treure 
dos avangam en ts , am b les 
cangons Me equivocaré i Dile.

Aquest quart disc és el més in
ternacional d ’A ntonio José, 
amb un  procés de gravado que 
l’ha portat per ciutats com Los 
Angeles, Bogotá, Miami, Ma
drid o Barcelona.

Antonio José ha volgut fer un 
álbum més internacional que 
mai, per al que s’ha envoltat de 
companys artistes, compositors 
i productors de tots els territo- 
ris. Mauricio Rengifo & Andrés 
Torres, amb els que va produir 
aquest primer single, Mango i 
Nabalez, David Santisteban, Jo- 
va, Tat Tong, Pablo Váida, Luis 
S alazar, Rec, G ale, S tev ie  
Mares, Andrés Saavedra o Pi-

El cantant cordovés va 
guanyar el concurs 
televisiu de nous 
talentsel2015

tizion són els companys amb els 
quals ha treballat en aquest nou 
projecte.

Salt a América
Lobjectiu del músic és fer el salt 
definitiu a América, amb una 
extensa gira que el portará a 
paisos com A rgentina, Xile, 
Colombia o el Perú. De cara al 
2020, Antonio José seguirá el 
scu tour per l’cstat amb parades 
en diferents ciutats, entre les 
quals hi haurá la de Tarragona, 
el próxim 9 de maig.

El cantant cordovés Antonio José, en una imatge promocional.
FOTO: CEDIDA
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