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Desbordes
Amaranta Velarde
Del 6 al 7 de juliol a La Caldera Les Corts

Fitxa artística
Concepció i coreografia: Amaranta Velarde
Interpretació: Amaranta Velarde, Guillem Jiménez
Assessorament artístic: Cris Blanco
Assistència de moviment: Oihana Altube
Música original: Juan Cristóbal Saavedra
Il·luminació: Horne Horneman
Dramatúrgia: Roberto Fratini
Assessorament de vestuari: Sau-Ching Wong
Estudiant en pràctiques: Vera Palomino
Distribució: Ariadna Miquel
Fotografia: Jorge Mirón

Una coproducció del Grec 2022 Festival de Barcelona i el Mercat de les Flors.
Amb el suport de La Caldera les Corts, La Poderosa, Centro Coreográfico Canal, El
Graner centre de creació, L’animal a l´esquena, Refugi Escenic Can Clarianai les Beques
Barcelona Crea.
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Amaranta Velarde

Desbordes, un qüestionament de
l’estètica de la dansa contemporània
que estudia la necessitat d’evadir-se
L’espectacle és una corpoducció del Festival Grec i el Mercat de les
Flors gràcies a la beca ‘Premis Barcelona 2020’
Amaranta Velarde aposta en aquest nou muntatge per una cerca constant de fantasia i irrealitat
que farà que els seus personatges xoquin amb una realitat que no poden contenir. Desbordes
estudia la necessitat humana d’evadir-se i produeix identitats alternes per fugir dels límits
quotidians i de la condició de buit humà. L’espectacle, que es presentarà a la Caldera Les Corts,
qüestiona l’estètica imperant en la dansa contemporània i trenca amb la definició de bon gust i
harmonia.
L’espectacle, produït pel Festival Grec i el Mercat de les Flors gràcies a la beca Premis Barcelona
2020 de l’Ajuntament de Barcelona, té per objectiu trencar els principis de naturalitat,
harmonia i organicitat que imposen els codis de la dansa contemporània i posar sobre la taula
un llenguatge coreogràfic diferent, que desafia els principis estètics i els prejudicis de l’artista i
del públic.
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Sinopsi
El projecte Desbordes, que va obtenir una de les beques Premis Barcelona 2020, indaga en la
necessitat humana d’evadir-se i en la producció d’identitats alternes com a via de fugida dels
límits quotidians i de la condició de buit humà. Mitjançant l’excés, l’artificialitat i la indulgència,
els seus personatges xoquen amb una realitat que no poden contenir, en una cerca constant de
fantasia i irrealitat.
Amaranta Velarde aposta per aquest excés en una proposta en la qual la parella d’intèrprets (la
mateixa Velarde i el ballarí Guillem Jiménez) adopten una estètica kitsch que fa pensar en el
moviment New Romantic dels anys vuitanta. És la manera en què les creadores d’aquest
espectacle reivindiquen el camp, considerat com l’amor per l’artifici i l’exageració que, en ser
percebut amb la distància que imposa el temps, mostra davant els nostres ulls les essències
més autèntiques i menys banals dels objectes i les persones.
Així, a Desbordes, s’entrecreua aquesta estètica camp amb una performativitat exagerada i un
moviment desbordat, amb la intenció de trencar amb els principis de naturalitat, harmonia i
organicitat que imposen els codis de la dansa contemporània i fer aparèixer en escena un
llenguatge coreogràfic diferent, que desafiï tant els mateixos principis estètics i els prejudicis de
l’artista com els del públic. És un qüestionament de l’estètica imperant en la dansa
contemporània que, a més, afegeix un principi d’alteritat que trenca amb la definició del bon
gust i l’harmonia.
Amb una creació i interpretació sonora en viu de Juan Cristóbal Saavedra i la implicació, en la
mirada externa, de la performer Cris Blanco (també present al Grec 2022 amb Grandissima
illussione), Desbordes és un projecte creat per la coreògrafa, ballarina i pedagoga Amaranta
Velarde. Es va formar a CODARTS (Universitat de la Dansa de Rotterdam) i va treballar als Països
Baixos fins al 2011, quan va tornar a Barcelona i va començar a crear peces coreogràfiques com
Lo Natural, Hacia una estética de la buena voluntad, Mix-en-scene (Grec 2017) i Apariciones
sonoras (Grec 2020). A més, ha col·laborat amb artistes i col·lectius de creadors com
l’esmentada Cris Blanco, El Conde de Torrefiel (que porten al Grec 2022 Una imagen interior) i
la coreògrafa polonesa Ola Maciejewska. Del 2013 al 2016, a més, va formar part del col·lectiu
ARTAS de La Poderosa.
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Biografies
Amaranta Velarde treballa en el camp de les arts escèniques com a coreògrafa, ballarina i
pedagoga. Es gradua en CODARTS (Universitat de Dansa de Rótterdam) el 2004 i des de llavors
treballa intensament amb el coreògraf Bruno Listopad com a ballarina i assistent en nombroses
produccions, recerques presentades en festivals com Cadance, Spring Festival Utrecht i
Something Raw. A més col·labora amb altres artistes escènics a Holanda com Giulia Mureddu,
Cora Bos-Croese, Liat Waysbort and Jochem Stechman.
El 2011 es muda a Barcelona on comença a desenvolupar els seus propis projectes
coreogràfics: Lo Natural – presentat a festivals com Escena Poblenou, Alt Vigo, MUSAC de Lleó
i Respirations a París – Hacia una estética de la buena voluntat – presentat a la Secció Irregular
del Mercat de les Flors, l’In situ Arts Santa Mónica i el Festival Grec- Mix-en-scene en
col·laboració amb l'artista visual Alba G. Corral presentat en llocs com a Laboral (Gijón), Sala
Hiroshima, Ca2M i Teatre Pardillo (Madrid) Leal Lav (Tenerife) i Teatre Brigittines (Brussel·les)
Treballa a Barcelona amb creadors com Pere Faura, Cristina Blanco, el Comte de Torrefiel, Diana
Gadish i Ona Maciejewska i ha format part del col·lectiu ARTAS de la Poderosa (2013- 2016). El
seu darrer projecte Apariciones Sonoras on explora el fenomen de la sinestèsia i la capacitat
plàstica i coreogràfica del so, va ser estrenat a la tardor de 2019 en el cicle Abierto en Canal,
dels Teatres del Canal de la Comunitat de Madrid i presentat en el Festival GREC de Barcelona
al juliol del 2020.

4

Desbordes
Amaranta Velarde

5

Enllaços d’interès

Web companyia

Enllaç als materials per a premsa

Blog del Grec

Imatges espectacle

Departament de Premsa

Institut de Cultura de Barcelona
La Rambla, 99. 08002 Barcelona
Telèfon 933 161 069
premsaicub@bcn.cat

Enllaç al canal de Telegram del Grec
https://t.me/joinchat/AAAAAFW4Gbhdyc7HJRSSIg

Enllaç al material de premsa:
https://premsaicub.bcn.cat/grec-festival-barcelona-2021/

Gestió d’acreditacions per premsa
estrenes@eicub.net
Més informació a:
www.festivalgrec.barcelona
www.barcelona.cat/barcelonacultura

Contactes de premsa
Belén Ginart
fginart@bcn.cat
678 47 92 29

Maria Ustarroz
678 53 88 69
mustarroz@bcn.cat

Guillem Talens
gtalensm@bcn.cat
662 62 73 50

Neus Masferrer (Còsmica)
grecfestival_premsa@bcn.cat
626 05 25 07

