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La Dansa eN eL MEdI NaTurAl
Quan dues passions s'uneixen en surten creacions tan
especials com el nou treball de Laia Minguillón, coreògrafa i
ballarina d'Esparreguera (Barcelona) que el proper octubre
estrenarà la seva sorprenent proposta de dansa-escalada.
Filage bloc és el títol de la creació, paraules amb les quals
es fa al·lusió a la part col·laborativa, permeable i subtil
d’alguns tipus de roques. Les emocions relacionades amb
el cos en el medi natural, les sensacions del contacte, la
comunicació amb les fulles, la terra i les roques són el
material de què es nodreix l’obra. Per a portar a terme
aquesta coreografia, Minguillón compta amb la
col·laboració d’Anna Rodríguez en la direcció, la qual des
de fa anys desenvolupa la seva carrera professional com a
ballarina i docent a França. Ha ballat en espectacles de
Mathilde Monnier, Maguy Marin o Claude Bruchamon, entre
d’altres, i en l’actualitat és professora i consellera en la
Academie Fratellini, Centre de formation aux arts du
spectacle, de França.
La singularitat del muntatge ve donada també per
l’escenografia: una estructura creada per Joan Jorba, que
simula una gran roca, en la qual la ballarina expressarà amb
el moviment el ventall d’inquietuds que com a creadora
l’han dut a desenvolupar aquest projecte. Sorra, terra,
vegetació i altres elements naturals acompanyaran
l’estructura en escena, creant una ambientació molt especial per als espectadors.
La composició musical original del grup Anímic completa la
llista de col·laboradors de Filage bloc.
www.elturonetdansa.com

BLOC

Dansa - EsCaLAda
Les connexions corporals que uneixen aquests dos
mons, la dansa i la natura, creen un ventall d’investigació
en el moviment envers la força de la gravetat, de la
relació amb el pla que es treballa, de la utilització de
l’espai… que físicament i visualment és molt enriquidor.
D’altra banda, segueix la línia d’El turonet dansa on la
proximitat moviment i natura n’és l’eix vertebrador. I per
la seva novetat artística, crea un nou llenguatge per
arribar a un nombre més gran d’espectadors.
Filage bloc és un espectacle que capbussa a
l’espectador en un terreny muntanyós on una intèrpret al
llarg de 45 minuts experimenta a través de les emocions
corporals com evoluciona el seu moviment des d’una
relació natural a l’allunyament i l’oblit per retornar-hi amb
tot el bagatge assolit en el seu distanciament que li
provoca una intensa i plena relació des d’una altra perspectiva.
L’EsPAi EscEniC
L’espai escènic pren gran presència i pes en
l’espectacle. Es recrea un espai natural on hi ha una
estructura que simula una gran roca que dóna fermesa i
obre un nou eix espai-visual: un espai central de sorra i
vegetació que dóna caliu rural amb la seva olor i un altre
a boca net. Es porta un tros de natura en un espai
inusual, fent així present el valor de la terra i la roca.
Producció: El turonet dansa / Coproducció: Festival LOLA
Direcció i creació: Laia Minguillón i Monner
Direcció escènica: Anna Rodríguez
Intèrprets: Laia Minguillón i Cesc Ribera
Assistents: Juanan Torres / Raül Luna
Escenografia: Joan Jorba
Música: Anímic
Il.luminació: Jordi Berch
Vestuari: Neus Roca
Disseny gràfic i fotografia: Xell Navarro
Comunicació i distribució: Sara Esteller
Apadrinament de Sol Picó
Amb la col.laboració de: CoNCA Generalitat de Catalunya
Col.laboradors: Despatx Monner, advocats,
Jorba-Miró Estudi-taller d'escenografia,
Mcplaf Centre de la verticalitat, Redpoint.

Més info a www.elturonetdansa.com
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