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YOUARENOWHERE
Andrew Schneider & Co.
Aquest artista de Brooklyn (Nova York) porta des del
2003 creant espectacles de teatre, fent vídeo i produint
instal·lacions, bé en solitari o bé treballant (del 2007 al
2014) amb The Wooster Group, un innovador col·lectiu
de creadors novaiorquesos especialment conegut per l’ús
que ha fet de la tecnologia en les produccions escèniques.
Amb les seves obres d’art interactives i electròniques,
Schneider ha obtingut premis com l’Obie, que distingeix
les produccions més interessants de l’Off-Broadway
i l’Off-Off-Broadway. Ell investiga en les seves creacions
el punt on es troben les arts escèniques i la tecnologia,
sovint criticant la dependència de la xarxa que mostra la
societat actual. Actiu col·laborador d’alguns dels artistes
més innovadors de l’escena nord-americana, ha estat
també professor de la New York University i ha creat obres
artístiques amb base interactiva i electrònica, incloent-hi
algunes peces de vestir com un Bikini Solar capaç
de carregar la bateria d’un iPod...
A YOUARENOWHERE, una creació del 2015 que segueix
en plena forma, Schneider i els seus col·laboradors
utilitzen conceptes de la física, però també elements
de la cultura pop i revelacions personals, per bastir
un discurs apassionant que ens parla de mecànica
quàntica, d’universos paral·lels i de mil i una connexions
insospitades. Tot, mentre utilitza efectes visuals i sonors
per fer-nos reflexionar sobre què vol dir exactament i què
implica ser en un punt concret de l’espai en un moment
determinat del temps.

YOUARENOWHERE va ser un encàrrec de Mass Live Arts and
Performance Space 122 amb el suport de la Jerome Foundation, un guardó
del National Endowment for the Arts - Art Works, i ha estat possible,
en part, gràcies al New York State Council on the Arts amb el suport
del governador Andrew Cuomo i la New York State Legislature.
L’espectacle ha gaudit d’una residència Mass Live Arts, ha fet una
residència AIRspace a l’Abrons Arts Center, i una tercera residència
a The Bushwick Starr.
YOUARENOWHERE va ser estrenada, en una copresentació de PS122
i The Invisible Dog Art Center com a part del PS122’s 2015 COIL Festival,
entre els dies 8 i 17 de gener de 2015.

