ESQUEMA DE TREBALL
A propòsit d'Una Conferència Ballada, Toni Jodar
Tendència és una inclinació persistent que atrau les nostres mirades, una orientació de cap a on van els moviments d’avui,
envoltada de conceptes i amb moltes fletxes que les creuen. Aquí una mostra significativa:

CC Elaboració Explica Dansa amb Bàrbara Raubert i els alumnes de l’Institut del Teatre:

Albert Bassas, Sivgin Dal, Maria Ferrándiz, Carmen Gómez, Sergio Pla i Anna Romaní.

Tendència 1: Performativitat

Tendència 2: Nuesa

Del contacte amb les arts plàstiques
i la integració de la realitat.

APROPIACIÓ DE DISCURS
Importància del concepte i del
pensament (filosòfic, científic,
arquitectònic...) per sobre del
moviment.

FORMA
El ballarí és persona i és forma,
totes dues coses alhora. És
psicologia i és matèria. I ambdues
entitats ens parlen alhora.

PROCÉS
Hi ha un interès per mostrar
el sistema de producció, per
compartir els mètodes de
recerca i les eines del creador.

Per reconèixer les nostres forces
i les nostres debilitats.

PLAER
És hora que els ballarins
gaudeixin del seu
moviment, no només
pels ulls de l'espectador.

PATIMENT
Exposició d'emocions
reals i doloroses per
part dels intèrprets
com a recurs expressiu.

OBJECTE
Els elements escènics
poden arribar a
substituir els cossos.
Les “coses” també
ballen.

Referències coreogràfiques d’Una
conferència ballada de Toni Jodar

Albert Vidal, L’aperitiu (1978)
Cesc Gelabert, Peces curtes (1992)
Sònia Gómez, Experiencias con un desconocido (2008)
Josep Nadj i Miquel Barceló, Pasodoble (2009)
Xavier Le Roy, Retrospectiva (2012)

Estrena al Mercat de les Flors, maig del 2016

Encreuaments i barreges
de la dansa i altres arts.

LA VERITAT DEL COS
El cos no menteix (si no vol). El
cos pot ser subjecte o objecte
d’alliberament. El cos pot dubtar
o es pot voler despullar.

COREÒGRAF GLOBAL
La major part dels coreògrafs
són artistes de l'escena en un
sentit global, que conceben la
coreografia junt amb el guió,
l'espai, el vestuari, el so...

RESPECTE PEL COS
Es busquen moviments
anatòmicament respectuosos
per evitar dolor innecessari. De
vegades, menys moviment ens
du a més acció.

DIVERSITAT
Es fa de tot i molt. Poques de les
portes que s'han obert al llarg de
la història s'han arribat a tancar.
Tot hi cap.

Tendència 4: Revisió
Revisem territoris llunyans, danses antigues
i plaers ancestrals, com el propi moviment.

circ
fotografia
humor
cinema
documental
arts marcials
tecnologia

VÍDEO-DANSA
Format
audiovisual de
creació a partir del
moviment.

TERRITORI
Habitem un espai territorial com
habitem el propi cos, físic i
cultural. El cos i el lloc en
connexió en un moment donat,
creen cultura.

PETIT FORMAT
Pocs ballarins i els mitjans escènics
justos, han esborrat la
grandiloqüència dels grans ballets.
Es deu a una situació econòmica de
precarietat però també a la voluntat
de revisar el sistema de presentació.

DIÀLEG
La resposta del públic forma part
de la peça, obertament.

SOCIAL
Dansa que ens parla de temes
que afecten a les persones i que
s'impliquen amb la seva vida.

PARTICIPATIVA
Inclou a gent no
professional.

SITE SPECIFIC
Obres creades per a un
entorn concret i en relació
a ell.

Tendència 3: Hibridació

INCLUSIVA
Inclou a professionals amb
diferents capacitats.

ERA SELFIE
Cal tenir un perfil propi
(o crear-lo) per entrar al
mercat, ser emprenedor i
fer-se moltes moltes fotos.

Francesc Bravo, La Siti (1986)
La Ribot, Piezas distinguidas (1993/1997/2000)
DV8, The Cost of Living (2003)
Dave St. Pierre, Un peu de tendresse bordel de merde! (2008)
Roger Bernat, La consagració de la primavera (2010)
Jordi Cortés, Fuck-in-Progress (2015)

Ballet Clàssic
Balls de saló
Balls folklòrics
Contact Improvisation
Dansa Post-moderna
Flamenco contemporani

Dansa antiga
Dansa urbana
Lindy Hop
Dansa comercial
Tècniques orientals
Teatre-dansa

Gelabert-Azzopardi, Boccato di Cardinale (1989)
William Forsythe, Improvisation Technologies (1999)
Rosa Muñoz, Coblas del Blanco Miguel (2002)
Sidi Larbi Cherkaoui, Sutra (2008)
Mauricio González, Wakefield Poole (2011)
Olga de Soto, Tras las huellas de la mesa verde (2012)
Pere Faura, Danza y chistes (2013)

Zumba
Release
No-dansa
Jazz

BODY SPECIFIC
La dansa s'encorpora en
ballarins locals i així cada cop
es crea de bell nou.

etc.

Jerome Robbins, West Side Story (1962)
Gelabert-Azzopardi, Belmonte (1988-2010)
Àngels Margarit / Cia. Mudances, Arbre de te (1996)
Ohad Naharin, Minus 16 (1999)
Jérôme Bel, Veronique Doisneau (2004)
Toni Jodar i Carles Santos, Visca el piano (2005)
Israel Galván i Akram Khan, Torobaka (2014)
Sol Picó, We Women (2015)
La Veronal, Vorònia (2015)

