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NOTA PREMSA  

 

NOU CICLE D’ARTS EN VIU 

DANSA A FI DE MES 
 Gratuït gràcies a Uniqlo 

 
DISSABTE 25 DE GENER,  

19.30 h. Carmelo Salazar, Non show work in minimal ground  
Teresa Lorenzo, Sergi Faustino, Bea Fernández, Oscar Dasí, Rosa Muñoz, Carmelo Salazar 

 
DISSABTE 29 DE FEBRER  

20.30 h. Paz Rojo, Invisible labor  
(19. 30 h. Conferència prèvia: Charlotte Posenenske. L'escultura en les xarxes socials. 

Catherine Wood, conservadora a la Tate Modern de Londres) 

DISSABTE 28 DE MARÇ 
19.30 h. Jon Maya, Cesc Gelabert i Andrés Marín, Soliloquis 

 
 
El programa dels dissabtes de final de mes del primer trimestre del l’any està dedicat a 
la dansa. Perquè la història de l’art i el museu no només estan conformats per 
objectes, i perquè la dansa i la coreografia formen part indissociable de les 
experimentacions més radicals de l’art. En el cas del minimalisme, la importància de la 
relació entre objecte, espai i cos va fer que es considerés com un nou gènere teatral, i 
artistes com Charlotte Posenenske van introduir elements coreogràfics en les seves 
obres.  
 
Per això Dansa a fi de mes s’obrirà l’últim dissabte de gener amb Carmelo Salazar a 
les sales de Charlotte Posenenske: Work in Progress. El coreògraf i ballarí canari ha 
explorat intensament els límits de la dansa des de diversos experiments físics amb els 
quals ha desbordat el marc escènic. En aquesta ocasió, Salazar entrarà en diàleg amb 
l’obra de Posenenske, la seva variabilitat i la crítica social que planteja. 
 
El febrer, la comissària de performance Catherine Wood obrirà la sessió amb una 
conferència sobre el caràcter transicional de l’obra de Posenenske, que ella compara 
amb conductors o nodes que actuen com a punts de transició d’un estat a un altre. 
Després de la conferència es presentarà Invisible Labor de Paz Rojo, que des de fa 
més d’una dècada s’interroga sobre la potència del cos, sobre la dansa més enllà del 
mercat, l’anonimat i les possibilitats d’una producció cultural que no es restringeixi a la 
producció de valor. 
 
Per tancar el trimestre, el museu participa en la Quinzena Metropolitana de la 
Dansa  amb Soliloquios, un projecte ideat per Jon Maya, director de Kukai Dantza, 
amb coreografia estructurada per Cesc Gelabert, amb el qual proposa una trobada 
entre l’espai museístic i la dansa. La proposta està interpretada per tres ballarins: els 
mateixos Maya i Gelabert, i Andrés Marín. 
 
 



 2 

 
 

PROGRAMA 
 

25 DE GENER 

 

 

19.30 h. Carmelo Salazar, Non show work in minimal ground. 

Coreografia: Carmelo Salazar Intèrprets: Teresa Lorenzo, Sergi Faustino, Bea 
Fernández, Oscar Dasí, Rosa Muñoz, Carmelo Salazar. 

La tardor passada vaig rebre una invitació del MACBA i el Festival SÂLMON< per 
posar en joc la meva feina coreogràfica, en el marc de l’exposició de l’artista 
minimalista Charlotte Posenenske. Després de donar-hi moltes voltes, vaig decidir que 
hi presentaria dues de les meves coreografies anteriors: concretament, un dels meus 
primers treballs grupals, El salón dorado (2003), i la meva última creació, Fin del 

mundo beauty (2019). En certa mesura, em vaig sentir obligat a triar aquestes dues 
peces perquè, encara que no van ser construïdes des d’una consciència o paraigua 
minimalista, totes dues parteixen d’una subversió formal i conceptual, són del tot 
minimalistes i –nota important– poden fer-se seves la majoria de reflexions, ètiques i 
estètiques, que fa la mateixa Posenenske sobre la seva obra. 

Tot té a veure amb la matèria i el material de les coses. La forma pura. No tornaré a 
posar en escena cap coreografia de manera literal; deixaré anar els materials de 
treball enmig del paisatge que ofereixen les escultures exposades, i introduiré, sobre la 
barreja dels cossos de les dues coreografies, algunes derives generades 
específicament per a aquest superesdeveniment minimal. 

Aquesta activitat forma part del programa Situacions transicionals, organitzat amb motiu de 
l’exposició Charlotte Posenenske: Work in Progress 

Carmelo Salazar viu i treballa a Barcelona. És coreògraf des de 1992, i des d’aquesta data ha dut a 
terme un gran nombre de projectes principalment centrats en la investigació i revolució de la dansa. 
Durant més de 15 anys ha estat codirector de La Porta, on la seva tasca com a comissari ha obtingut, 
entre d’altres, el Premio Nacional de Danza i el Premi Ciutat de Barcelona. Codirector del festival de 
dansa LP en les seves tres edicions i fundador de Teatron, comunitat online d’arts vives. Des de 2001 
desenvolupa una profunda recerca pedagògica i treballa en eines d’escriptura i pràctiques de creació. Ha 
realitzat diversos treballs de videodansa i videoart. Actualment combina la seva activitat com a coreògraf 
amb la pedagogia i la creació de pel·lícules d’estudi. 
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29 DE FEBRER 

 

19. 30 h. Conferència prèvia: Charlotte Posenenske. L'escultura en les xarxes socials. 
Catherine Wood, conservadora a la Tate Modern de Londres, presenta l’obra de 
Charlotte Posenenske. 

“En aquesta conferència parlaré de la manera en què Charlotte Posenenske 
emplaçava, escenificava i executava les seves escultures de la sèrie D tant a 
les xarxes humanes com d’infraestructures. La seva singular concepció de la 
coreografia de les seves escultures minimalistes tenia elements en comú amb 
el minimalisme americà, però Posenenske posava de manifest més 
explícitament com l’escultura podia incidir en la realitat del lloc on es trobava, i 
com l’art podia intervenir en la realitat social i operar dins un context industrial. 
El fet de triar aeroports, carreteres o illes de vianants per situar-hi les seves 
obres, a més de les galeries d’art, demostra, a parer meu, que les escultures 
interactives de fabricació en sèrie que va fer als anys seixanta no s’han 
d’entendre com un punt final, sinó com una porta d’accés al treball social que 
va desenvolupar posteriorment.” 
 
Catherine Wood és conservadora d’art internacional (performance) a la Tate Modern. Recentment ha comissariat, amb 
Anne Imhof, el projecte Sex per a l’espai The Tanks de la Tate Modern, i durant 2018-2019 la mostra de l’artista cubana 
Tania Bruguera a The Turbine Hall, en el marc de la sèrie d’instal·lacions anuals patrocinada per Hyundai. El 2017 va 
co-comissariar la retrospectiva de Robert Rauschenberg a la Tate Modern i va iniciar el cicle anual Live Exhibition a 
The Tanks, on s’han presentat treballs de Fujiko Nakaya i Isabel Lewis (2017) i Joan Jonas i Jumana Emil Abboud 
(2018). Anteriorment va comissariar A Bigger Splash: Painting after Performance (2012) i The World as a Stage (Tate 
Modern, 2007). Des de 2003 ha encarregat treballs a artistes com Mark Leckey, Joan Jonas, Otobong Nkanga, 
Sturtevant i també If Tate Modern was Musée de la danse...? de Boris Charmatz. El 2011 va iniciar el projecte 
d’emissora online BMW Tate Live: Performance Room. A banda de la Tate, ha comissariat Yvonne Rainer Dance 
Works per a Raven Row de Londres el 2013 i és autora d’Yvonne Rainer: The Mind is a Muscle (2007, Afterall/MIT 
Press) i de Performance in Contemporary Art (Tate Publishing, 2018).    
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20.30 h. Paz Rojo. Invisible labor.  
Aquesta activitat forma part del programa Situacions transicionals, organitzat amb 
motiu de l’exposició Charlotte Posenenske: Work in Progress. 

“En anglès, el sentit del substantiu labor significa «cos de treballadors com a 
classe» (1839). També inclou el sentit dels «esforços físics de el part»,  que es 
pot trobar des de la dècada de 1590 com a abreviatura de «treball de part» 
(donar a llum). El verb «treballar» està lligat també a posar ordre; arranjar el 
futur amb un fi predeterminat. D’altra banda, l’adjectiu «invisible» es refereix a 
allò que és impossible de veure; allò que no es pot percebre amb la vista o que 
no es pot percebre perquè ha estat invisibilitzat per aquells dispositius que 
legitimen el visible davant de l’invisible. «Invisible» apareix també com a 
sinònim d’«immaterial». L’expressió «treball immaterial» descriu –entre 
d’altres– les condicions alienants i les tasques associades a les feines de cura i 
el treball domèstic, les quals mantenen un component afectiu i materialitzat. 
«Invisible» és també sinònim d’ocult, latent, amagat. De vegades el treball 
invisible inclou la resistència a la inactivitat i al pas el temps, mirar cara a cara 
el silenci i l’avorriment. 
 
El 1968, la coreògrafa Yvonne Rainer afirmava: «el meu cos continua sent una 
realitat duradora.» Avui, aquesta realitat inclou el desarranjament del futur (o el 
no-futur). Al capdavall, l’afirmació «no hi ha alternativa» de Margaret Thatcher 
va resultar ser dolorosament certa. Una profunda derrota amb una realitat 
corpòria que ha de ser travessada des de dins. Es tracta d’un moment decisiu, 
d’una insolvència semiòtica tal, que la quarta paret d’aquest teatre de l’invisible 
no mostraria sinó allò que està succeint, el que està treballant, el que està 
coreografiant, el que està a l’aguait, el que ja està passant. «Decisiu», sí; 
encara que decidir sigui sempre, d’una manera o altra, no saber què 
s’esdevindrà.” 
 
Paz Rojo (1974, Madrid) és coreògrafa, ballarina i investigadora. La seva activitat es desenvolupa a la cruïlla entre les 
pràctiques artístiques, la coreografia i la filosofia, punt de trobada a través del qual investiga la dansa com una pràctica 
dissident i transformadora. Actualment enllesteix el seu projecte doctoral de recerca artística anomenat The decline of 
choreography and its movement: a body's (path)way a la Universitat de les Arts d’Estocolm, Suècia. Acaba de publicar 
el llibre To Dance in the Age of No-Future amb Circadian (editorial sense fins lucratius), Berlín, 2019.  
  
Més informació a www.circadian.co y www.researchcatalogue.net/view/727172/727185 
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28 DE MARÇ  

 
Foto: Imanol Quílez 

 
19.30 h. Jon Maya, Cesc Gelabert i Andrés Marín, Soliloquis.  
 
Idea original: Jon Maya Concepció coreogràfica: Cesc Gelabert 
Ballarins: Cesc Gelabert, Jon Maya, Andrés Marín  
Creació musical: Luis Miguel Cobo Disseny d’il·luminació: David Bernués 
Producció: Kukai Dantza (Jon Maya, Doltza Oararteta, Nagore Martínez) 
 
Projecte ideat per Jon Maya que proposa una trobada entre l’espai museístic i 
la dansa. En una coreografia estructurada per Cesc Gelabert a partir de 
l’aurresku –dansa tradicional basca–, els tres ballarins aporten tres trajectòries i 
tres mirades cap a l’art que convergeixen en un mateix espais i temps, 
esquitxat per la instal·lació sonora de Luis Miguel Cobo.  
 
Tres ballarins dispersos per tres sales del museu mentre el públic les recorre 
en un viatge. Tres trajectòries personals i tres mirades cap a l’art convergeixen 
en un mateix espai i temps, esquitxat per la instal·lació sonora de Luis Miguel 
Cobo, que proposa una contaminació acústica constant i simultània. 
 

Aquesta activitat forma part de la Quinzena Metropolitana de la Dansa.  

 
 

 
 

contacte: macba@macba.cat  Tel. 93 412 14 13 
 

Tota la informació aquí: 

Dansa a fi de Mes 
 

Dissabtes MACBA gratuïts gràcies a 
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