TO M CARR
Ecos de Carles Buïgas

La trajectòria de l’obra escultòrica de Tom Carr mostra, de
manera clara i evolutiva, com la recerca constant i l’estudi
al voltant de la forma s’ha anat encaminant cap a una síntesi
dels elements i dels materials.
Aquest procés de síntesi l’ha portat a la utilització
progressiva d’elements cada cop més volàtils, fins arribar a
la llum. Un element que li permet la realització d’obres que
juguen a formar nous espais a través de diferents dualitats:
llum/foscor, llum/ color, llum/ombra. Un diàleg artístic obert
que permet crear noves imatges a través de la interacció
d’aquell que les contempla.
Aquesta exposició uneix l’obra de dos homes que han
treballat la llum des d’una visió poètica i alhora amb una
gran interès per la innovació tecnològica: Tom Carr i Carles
Buïgas. Des d’una visió actual les obres de Carles Buïgas,
home ben arrelat a Cerdanyola , enginyer i artífex no només
de la Font Màgica de Montjuïc sinó també d’obres utòpiques
com el Gran Teatre Integral o la Nau Lluminosa, generen
noves creacions i dialoguen amb les obres de Tom Carr.
Les obres que es presenten recull l’eco del passat des de
la mirada del present i fan un pas cap el futur, tot integrant
la participació d’una nova generació d’artistes agrupats
en el tcteamwork (Tom Carr, Massimiliano Moro, Lourdes
Santandreu Planas i Víctor Valentín). Aquest equip ens
presenta una innovadora i creativa utilització de materials
per aconseguir la màxima expressió de la poètica de la llum
i el moviment.
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T AL L ER TCTEAMW OR K
El circ de llums i ombres

Alexander Calder ( 1898-1976) va presentar per primer
cop l’any 1926 la seva obra “El Circ” una escultura en
moviment on aquest gran escultor feia moure, girar i volar
les seves creacions en una clara unió entre la força de la
bellesa i la ingenuïtat de la poesia.
L’equip TCTeamwork,en el taller que realitza dins la
proposta de l’exposició , recull el testimoni d’aquelles
petites figures que feien totes les tasques pròpies del circ
i on no hi faltava cap dels personatges més emblemàtics:
el lleó, el forçut, la trapecista, el pallasso. .De la mateixa
manera que les peces de l’exposició amplien l’eco del
treball de Carles Buïgas, en el taller s’amplifica l’eco de
la proposta de Calder i es fa realitat un nou circ amb les
figures creades pels assistents al taller, tot apropant la
proposta al món on el joc entre les llums i les ombres
esdevé una realitat.
El llenguatge de la llum , la força del moviment, i la màgia
de la imaginació s’uneixen per donar vida a una funció
que ajuda a comprendre,des de la pròpia experiència,les
possibilitats infinites del sortilegi de la creació. De la
mateixa manera que Calder construïa els personatges
circenses a partir d’una sèrie de materials reciclats:
filferros, ampolles d’aigua, papers, colors.....es creen unes
figures que en el moment de la realitat agafen vida a través
dels jocs de llum i ombra, i amb l’esperit de les ombres
xineses, .....comença la funció.

DO PPEL GÄNGE R
Col·lectiu big bouncers:
Cecilia Colacrai, Mireia de Querol, Anna Rubirola

La paraula Doppelgänger prové de doppel, que significa
“doble”, i gänger, que vol dir “caminant”, i podria traduir-se
com ‘”el que camina al costat”. També s’utilitza per designar
a qualsevol doble d’una persona. D’altra banda, la paraula
també és usada per descriure el fenomen pel qual es pot
veure la pròpia imatge per la cua de l’ull.
.
En aquesta peça hem volgut tractar el tema de la duplicitat
a partir de dos cossos i les seves ombres. Juguem a generar
il·lusions plàstiques que amaguen i rebel·len relacions a
partir de dues siluetes mòbils, volubles i canviants.
Aquesta peça ha estat creada per a interactuar amb la
instal·lació que l’equip Tcteamwork crea a cadascun dels
espais on es presenta la mostra “Tom Carr.Ecos de Carles
Buïgas”.Els jocs de llums i ombres que generen la creació
de la instal·lació ofereixen diàlegs i suggereixen jocs i
duplicitats que esdevenen el marc perfecte per la creació
escènica basada en el concepte que es desenvolupa a
“Doppelganger”.
El diàleg entre la llum i les ombres obre la possibilitat que
la creació visual estableixi nexes amb la creació escènica i
d’aquesta manera el joc de duplicitats sorgit dels cossos de
les ballarines s’amplifica i esdevé punt d’unió de diversos
llenguatges i variades mirades
Col.lectiu Big Bouncers

