
| Cultura i Espectacles | 29EL PUNT AVUI
DIJOUS, 14 DE FEBRER DEL 2013

82
46

13
-1

06
93

45
®

13
44

44
-1

06
88

71
®

Conegut per la pel·lícula
En terra de ningú, que li
va valer un premi al Festi-
val de Canes i l’Oscar al mi-
llor film en llengua no an-
glesa del 2001, Danis Ta-
novic va presentar ahir a

la Berlinale una pel·lícula
dura protagonitzada per
gitanos de Bòsnia Herce-
govina, segons informa
Efe. Un home porta la seva
dona embarassada a un
hospital perquè li extre-
guin el fetus mort, però els
metges no se’n fan càrrec
si no paga abans els diners
de l’operació, ja que no te-
nen assegurança mèdica.
Aquesta és la crua realitat
que planteja Epizoda o Zi-
votu Beraca Zeljeza.

“No és només un retrat
del desemparament i l’ex-
clusió, sinó també de la so-
lidaritat, la pertinença a
un col·lectiu que només es
té a si mateix”, va explicar
Tanovic, que va anar a
Berlín acompanyat dels
intèrprets del seu dur film,
Senada Alimanovic i Nazif
Mujic. Es diuen igual que
els seus personatges per-
què no són actors, sinó
gent que explica la seva
pròpia història. ■

Tanovic commou la Berlinale
Presenta un dur
drama protagonitzat
per una parella de
gitanos de Bòsnia

Redacció
BERLÍN

Danis Tanovic, ahir a Berlín
■ T. SCHWARZ / REUTERS

Núria Font, directora del
festival IDN (Imatge, Dan-
sa i Nous Mitjans) i exper-
ta en videodansa des de fa
anys, considera que els co-
reògrafs avui estan “afi-
nant” els seus treballs amb
el suport dels nous for-
mats. Ara poden pensar
més en el seu treball de
moviment perquè ja han
superat les estretors d’ha-
ver d’utilitzar una eina en-
cara experimental. IDN
arrenca avui al Mercat de
les Flors, que acull espec-
tacles en directe, video-
dansa, instal·lacions in-
teractives i amb ballarins
que ja dominen el joc de la
tecnologia. S’allarga fins al
dissabte 23 de febrer.

Sobre els límits, l’artis-
ta Iris Heitzinger (que la
primavera passada mos-
trava amb Natalia Jimé-
nez un treball antagònic a
partir de la natura a L_en-
tes) celebra poder crear
sent conscient que la tec-
nologia marca fronteres al
seu moviment. Tot i la fre-
dor del material audiovi-
sual, se sent satisfeta de
moure’s en un espai buit
però que en la imatge apa-
reix ple. Trinity (dissabte i
diumenge vinent) procura
integrar cos, llum i so.
L’artista té memoritzades
pautes de moviment que
va variant en cada funció,
“per tenir un punt de lli-
bertat”.

La primera funció del
festival és avui i demà amb
el treball de Nico Baixas,
un artista que fins ara s’ha
caracteritzat per la capa-
citat de generar llenguat-
ge a partir de les ombres
realitzades amb les mans.
De l’artesania a la tecnolo-
gia. Per Font, és normal
que la dansa, un art molt
transversal des de sem-
pre, faci temps que experi-
menti amb la tecnologia;
“els germans Lumière des-
prés del tren van gravar
una ballarina”, comenta.
Com a innovació tecnolò-

gica, Núria Font destaca el
treball d’Erre que Erre,
que presenta al hall la gra-
vació d’una coreografia
amb una càmera de 360
graus.

Cartell internacional
Quant al cartell interna-
cional, l’IDN destaca dos
treballs de Pierre Rigal:
Press (20 i 21 de febrer) i
Eréction (23 de febrer). Hi
ha també dues sessions de
Proximity, un espectacle
de gran format de l’Aus-
tralian Dance Company,
un grup que ja va sorpren-

dre fa temps el públic del
Mercat de les Flors i que
ara han pogut programar
perquè estan fent una gira
europea aquest hivern.

Hi ha moltes activitats,
com ara les projeccions de
videodansa o les instal·la-
cions que són gratuïtes i
que es compatibilitzen
amb els horaris de les fun-
cions per poder experi-
mentar a més de veure es-
pectacles. Enguany, per
falta de pressupost, no
s’ha pogut repetir el con-
curs de videodansa, tot i
que Font aclareix que els

treballs són igual d’inte-
ressants que en altres edi-
cions. Per posar un exem-
ple, s’ha fet una nova selec-
ció internacional de tre-
balls de videodansa que es
podran presentar a les di-
ferents cases de la dansa
integrades al programa
europeu Modul Dance.
També es projectarà el do-
cumental Dancing cities
(premi Ciutat de Barcelo-
na a la projecció interna-
cional el 2012), fet per il-
lustrar el programa de
dansa al carrer a vint ciu-
tats del món. ■

De límits i dansa
Jordi Bordes
BARCELONA

El festival IDN mostra al Mercat de les Flors el treball coreogràfic de creadors
d’arreu del món que ja han assimilat les noves tecnologies amb naturalitat

Un detall de ‘Press’, un treball de Pierre Rigal que es programa dimecres i dijous vinent a l’IDN ■ FREDERIC STOIL

Erre que Erre ha
experimentat
gravant una
coreografia amb
una càmera de
360 graus


