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Patrocinadors del Grec 2012 Festival de Barcelona

amB el suPort de:

dansa
TeaTre Grec
4-5 de juliol
Ballant a la sorra
Maria Rovira / Trànsit

Diversos espais
5-27 de juliol
Kamuyot
Ohad Naharin / IT Dansa

Diversos espais
6-9 de juliol
dies de dansa
21 Festival Internacional de Dansa 
Contemporània en Paisatges 
Urbans

La caLDera
6-29 de juliol 
mov-i-ment #3
La Caldera 

TeaTre Grec
7 de juliol
concierto concePto
Brodas Bros

MercaT De Les FLors - saLa oM
7-8 de juliol 
WalKinG next to our shoes… 
intoxicated By straWBerries 
and cream,  
We enter continents Without 
KnocKinG… 
Robyn Orlin

TeaTre LLiure - saLa Fabià 
puiGserver
9-10 de juliol
32 rue vandenBranden
Peeping Tom 

MercaT De Les FLors - saLa oM
10-11 de juliol 
Kindur, vida aventurera  
de les ovelles a islàndia
Compagnia TPO 

MercaT De Les FLors - saLa pb
11-13 de juliol
Full eveninG 
Contrapunctus Danceport

TeaTre LLiure - saLa Fabià 
puiGserver
14-15 de juliol 
BomByx mori
Inbal Pinto & Avshalom Pollak  
Dance Company

MercaT De Les FLors - saLa oM
21-22 de juliol
chucK & Bruce
Thomas Noone / Emilio Gutiérrez

MercaT De Les FLors -  
saLa Mac
25-26 de juliol
PoPPea//PoPPea
Gauthier Dance 

i mÉs...



mercat de les Flors - 
sala maria aurèlia  
caPmany

del 2 al 4 de juliol
durada: 105’

Coreografia i DireCCió artístiCa 
MARIE ChOUINARD
MúsiCa originaL 
VARIATIONs ON the Variations, DE LOUIs DUFORT
MúsiCa 
GoldberG Variations (Variations 5, 6, 8), De Johann 
seBastian BaCh, i extraCtes voCaLs De gLenn gouLD 
(a state of Wonder. the Complete GoldberG Variations,  
1955 i 1981), aMB eL perMís DeLs hereus De gLenn gouLD  
i sony BMg MusiC (CanaDà)
esCenografia, iL·LuMinaCió i attrezzo 
MARIE ChOUINARD
vestuari i perruqueria 
VANDAL
MaquiLLatge 
JACqUEs-LEE PELLETIER
Cap De proDuCCió 
NADIA BELLEFEUILLE
aJuDants DeL Disseny D’iL·LuMinaCió 
ERwANN BERNARD I MARC TéTREAULT
BaLLarins en La CreaCió 
KIRsTEN ANDERsEN, MARK EDEN-TOwLE, JULIO CEsAR hONG, 
ANDREA KEEVIL, ChI LONG, CARLA MARUCA, LUCIE MONGRAIN, 
CAROL PRIEUR, DAVID RANCOURT I JAMEs VIVEIROs 
BaLLarins 
VALERIA GALLUCIO, LEON KUPFERsChMID, LUCy M. MAy, MIChAEL 
NAMEIshI, MARIUsz OsTROwsKI, CAROL PRIEUR, GéRARD REyEs, 
DOROTEA sAyKALy, JAMEs VIVEIROs I MEGAN wALBAUM
DireCtor D’assaJos 
TONy ChONG
Mànager en gira 
MARIE-PIER ChEVRETTE
DireCCió tèCniCa 
JEAN-FRANçOIs BERNIER
tèCniC D’iL·LuMinaCió 
JEAN-FRANçOIs BERNIER
tèCniC De so 
MAxIME LAMBERT
regiDoria 
NOéMIE AVIDAR
riGGer 
yANNICK DUFOUR
fotografia 
MARIE ChOUINARD (BALLARINA: CAROL PRIEUR)
DistriBuCió 
ysARCA ART PROMOTIONs, PILAR DE yzAGUIRRE

una coproducció de la Compagnie Marie Chouinard amb el national 
arts Centre (ottawa), el Montreal high Lights festival (Mont-real), el 
schlossfestspiele (Ludwigsburg), el théâtre de la ville (parís), venice 
Biennale (venècia) i el White Bird (portland). amb la col·laboració de 
l’oficina del quebec a Barcelona. amb el suport d’impulstanz (vienna).
La Compagnie Marie Chouinard expressa el seu agraïment  
al Conseil des arts et des Lettres del quebec, el Canada Council  
for the arts i el Conseil des arts de Montreal.
La Compagnie Marie Chouinard també reconeix la destacada 
contribució dels seus socis en la creació i difusió de bodY_remiX/
goldberG_variations. socis principals: hydro-québec i power 
Corporation; donacions: air france, Bell Canada, groupe Cossette, Loto-
québec i Mouvement Desjardins.

Dansa conTeMporània

body_remix/goldBerG _
variations
Compagnie marie Chouinard
en les etapes inicials d’aquesta creació, els ballarins i jo vam 
treballar en les variacions Goldberg de Bach interpretades per 
glenn gould el 1981, així com amb la veu del pianista i les se-
ves cadències orals durant una entrevista de ràdio que estava 
dedicada a aquesta interpretació en particular. vaig voler fer 
una mena de remix dels cossos dels ballarins mitjançant l’ús 
de diferents suports: crosses, bastons, arnesos, etcètera. La 
barra de ballet es va transformar en un pentagrama musical. 
també vaig demanar al compositor Louis Dufort que, utilitzant 
com a «suport» la interpretació de gould i la seva veu, pro-
posés variacions sobre les Variacions. Deu d’aquestes trenta 
variacions, així com les dues àries, van ser remesclades o fins 
i tot recompostes (1, 2, 4, 11, 15, 16, 21, 23, 25 i 29). tres varia-
cions més (5, 6 i 8) les oferim en versió original. 
aquesta és la transcripció d’un dels comentaris de glenn 
gould que sentireu aquesta nit:
«no em pronunciaria mai a favor d’una política musical infle-
xible. no, això només porta a destruir qualsevol tipus de músi-
ca. però sempre pots prendre la cadència de base i dividir-la o 
multiplicar-la, no necessàriament en una escala de 2, 4, 8, 16, 
32, sinó sovint en divisions molt menys òbvies, penso, i acon-
seguir que el resultat d’aquestes divisions o multiplicacions 
funcioni com un ritme secundari per a un moviment o una part 
concreta d’un moviment o del que sigui. i crec que això no obs-
taculitza gens el rubato [la flexibilitat rítmica d’una peça]. si 
tens un accelerando, per exemple, només l’has d’emprar com 
una transició entre dos aspectes de la mateixa cadència bà-
sica. així, en el cas de les Variacions Goldberg, de fet hi ha un 
ritme que, amb algunes modificacions menors, bàsicament 
modificacions que s’hi inspiren (...), travessa tota la peça.»
gaudiu de l’espectacle.

Marie Chouinard, 2005

creat al Festival de dansa contemPorània  
de la Biennal de venècia (itàlia) de 2005


