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CRÍTICA // DANSA

'BLUSH', un muntatge extrem i irregular de Vandekeybus 

• Dansa, música, cine, text i drama s'interrelacionen en un muntatge molt personal

MONTSE G. OTZET

INTÈRPRET Vandekeybus
MÚSICA David Eugene Edwards
LOCAL Mercat de les Flors
DIA 13 de gener

Si a 7 for a secret never to be told i In spite of wishing and wanting, les dues obres anteriors vistes a
Barcelona, Vandekeybus dissertava sobre la superstició i el desig, a Blush, el coreògraf belga ho fa
sobre els impulsos que no podem controlar. D'aquí prové el títol, que en anglès significa rubor.
L'obra ofereix extrems visuals i de contingut: vida i mort, bellesa i lletjor, salvatgisme i docilitat,
ingenuïtat i malícia. I ho fa des d'un marc en què l'amor apareix en tots els estats, des de l'alegria a la
tristesa, des de la luxúria a la continència, des del desig a la seva renúncia.
Aquests límits no només existeixen en el discurs de la peça, sinó que també estan presents en la seva
evolució. Blush es desenvolupa de manera irregular i ofereix unes escenes d'una bellesa exultant i unes
altres de trànsit dens i tediós.
Un grup d'homes i dones cohabiten en un espai que reprodueix la imatge d'un bosc, una visió en la qual
les energies s'entronquen sota desenes de matisos. Quan l'ambient és dens i irritant, aquest bosc dóna
pas a un món subaquàtic, que és reproduït a través d'una pantalla en la qual els ballarins de carn i
ossos es capbussen literalment, acte que genera una plàstica i una dinàmica d'una gran poesia i color.
Després, tot queda tapiat per una muralla en què unes bosses
ocupen el lloc de llambordes, i després d'aquesta acció l'obra decau. Només el nivell dels intèrprets no
qüestiona dubtes ni gustos. La seva energia i potència els fa incombustibles a la dansa contundent i
física de Vandekeybus.
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