
	  
	  

 
SOCIETAT ALAKA 
Archipiélago #3 

 
Dies: 27 i 28 d’abril 
Hora: 20.00h 
Artista/companyia: Societat Alaka 
Espectacle: Archipiélago #3 
Temàtica: Nous llenguatges del cos 
Durada: 60 minuts 
Preu: 10€ online // 12€ taquilla // 8€ (descompte especial) 
Web: https://www.facebook.com/SocietatAlaka/ 
Link vídeo promocional:  
https://vimeo.com/257938715  
https://vimeo.com/257942749  
https://vimeo.com/257943996  
 

 

COM ADQUIRIR EL DESCOMPTE? 

Per beneficiar-te del descompte segueix les següent indicacions: 

1. Entra al web (www.anticteatre.com) i busca l’espectacle 
Archipiélago#3 

2. Clica a “Compra entrades” 
3. Selecciona el dia, el nº d’entrades* i clica “tengo un código de 

descuento” 
4. Apunta el codi #DanzaAlaka i fes la compra 

 Antic Teatre 
abril - maig 

Descomptes dansa 

27 i 28 d’abril 

 



5. El dia de l’espectacle presenta el carnet de soci/a i DNI a la 
taquilla de l’Antic Teatre. 

* Recorda que aquest descompte només és aplicable als socis i sòcies 
de l’APDC i alumnes de TragantDansa.  

 

 
Creació i interpretació: Maria Mora, Helena Pellisé, Melissa Scioscia 
i Majo Villafaina. 
Col·laboració artística: Arnau Millà 
Fotografia: Csaba Nagy 
Con la col·laboració de: tragantDansa 
Artistes convidats: sorpresa, diferents cada nit 

 
Arxipèlag és un divertit i arriscat espectacle de composició a temps 
real que integra moviment, paraula i imatge a través d’un joc de 
pautes marcades pel públic. 
 
Pren el nom d’una formació geològica que es defineix per ser ‘un 
conjunt d’illes properes entre si amb un origen comú’. Utilitzant 
aquesta imatge l’espectacle proposa un joc on es creen quatre 
possibles paisatges derivats d’un mateix origen. 
 
En Arxipèlag el procés de creació s’inicia des del concepte de 
sostenir com a suport escènic. Donar suport a l’acció permet a cada 
illa ser partícip i estar inclosa en ella. Cada presentació 
d’Arxipèlag és diferent i única. 
 
Per Arxipèlag #3, Societat Alaka convidarà cada nit a diferents 
col·laboradors. 

Societat Alaka es forma per Maria Mora, Helena Pellisé, Melissa 
Scioscia i Majo Villafaina. Totes elles són creadores independents amb 
una trajectòria com a creadores i pedagogues. Comencen a treballar 
juntes el desembre 2016 compartint un mateix interès pel cos, el 
moviment i la composició instantània. La seva direcció és horitzontal 
i col·laborat iva, on el vincle s’estableix des del sostenir, creant 
una unitat col·lectiva i desenvolupant així un vocabulari comú per a 
ser posat a escena. ‘Arxipèlag #3’ (2018) és el tercer projecte 
escènic de Societat Alaka, creat en residència a tragantDansa 
(Barcelona). 

CRÈDITS 
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BIO 



FINN MURPHY 
Trisha 

 
Dies: 29 d’abril 
Hora: 20.00h 
Artista/companyia: Finn Murphy 
Espectacle: Trisha 
Temàtica: Nous llenguatges del cos 
Durada: 20 minuts 
Preu: 10€ online // 12€ taquilla (inclou l’espectacle 
DeConstrucción#3) // 8€ (descompte especial) 
Web: www.finn-murphy.net 
 

 

COM ADQUIRIR EL DESCOMPTE? 

Per beneficiar-te del descompte segueix les següent indicacions: 

1. Entra al web (www.anticteatre.com) i busca l’espectacle Trisha i 
Deconstrucción#3 

2. Clica a “Compra entrades” 
3. Selecciona el dia, el nº d’entrades* i clica “tengo un código de 

descuento” 
4. Apunta el codi #DanzaFinnThree i fes la compra 
5. El dia de l’espectacle presenta el carnet de soci/a i DNI a la 

taquilla de l’Antic Teatre. 

* Recorda que aquest descompte només és aplicable als socis i sòcies 
de l’APDC i alumnes de TragantDansa.  

 

 

29 d’abril 

CRÈDITS 



Direcció i interpretació: Finn Murphy 

Trisha Brown va morir l’any passat, al 2017. Aquest 'solo' pretén 
examinar la transició on Trisha va passar de ser una artista de 
l’avantguarda a convertir-se en una de les principals coreògrafes de 
l’època. En aquest moment Trisha va començar a trobar un vocabulari 
propi tan personal que continuaria caracteritzant la seva obra fins a 
la seva mort. Aquest 'solo' és una oda a Trisha i la seva obra. 
La meva connexió amb el treball de la Trisha sempre ha sigut directe, 
però la meva connexió amb la persona i l’artista sempre ha distat un 
grau de separació, de manera que he hagut de conèixer-la a través dels 
altres. En certa manera, aquest 'solo' m’ha permès apartar allò 
intermediari i confrontar-me a Trisha tan clarament com puc veure-la, 
tot i que segueix sent igual de fugaç. 

 
Finn Murphy viu entre Los Angeles i Barcelona. És ballarí, coreògraf i 
professor. El 2014 va llicenciar-se en dansa i literatura a Bennington 
College (EUA), on va treballar amb els coreògrafs Kota Yamazaki, Gwen 
Welliver, Souleymane Badolo, Joseph Poulson, Terry Creach, Susan 
Sgorbati, Daniel Roberts i Elena Demyanenko. A Los Angeles, va 
treballar amb The Rock Collection, No)One Art House, i Lindsey Lollie, 
mentre impartia classes de dansa a Rennaissance Arts Academy. La seva 
aproximació a la dansa també ha estat influenciada pel treball de 
Susan Sgorbati Emergent Improvisation, fent d’aprenent de la peça Blue 
Room d’Elena Demyanenko i Dai Jian, i fer pràctiques amb William 
Forsythe. És cofundador de Three Planes Collective. 
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THREE PLANES COLLECTIVE 
DeConstrucción#3 
 
Dies: 29 d’abril 
Hora: 20.00h 
Artista/companyia: Three Planes Collective 
Espectacle: DeConstrucción#3 
Temàtica: Nous llenguatges del cos 
Durada: 40 minuts 
Preu: 10€ online // 12€ taquilla (inclou l’espectacle Trisha) // 8€ 
(descompte especial) 
Web: www.threeplanescollective.com 
Vídeo promocional: https://vimeo.com/253409013 

 
COM ADQUIRIR EL DESCOMPTE? 

Per beneficiar-te del descompte segueix les següent indicacions: 

1. Entra al web (www.anticteatre.com) i busca l’espectacle Trisha i 
Deconstrucción#3 

2. Clica a “Compra entrades” 
3. Selecciona el dia, el nº d’entrades* i clica “tengo un código de 

descuento” 
4. Apunta el codi #DanzaFinnThree i fes la compra 
5. El dia de l’espectacle presenta el carnet de soci/a i DNI a la 

taquilla de l’Antic Teatre. 

* Recorda que aquest descompte només és aplicable als socis i sòcies 
de l’APDC i alumnes de TragantDansa.  

 
 

 

29 d’abril 



 
Adaptació coreogràfica i interpretació: Finn Murphy i Emma 
Villavecchia (Three Planes Collective) 
Investigació i concepte original: Isabel López 
Música: Benny Goldmintz 
Il·luminació: Joana Serra 
Fotos i vídeos: Tristán Pérez-Martín 
Gestió i producció: Three Planes Collective 
Amb el suport de Procreació (CC Sant Martí), La Visiva, NunArt i 
l’Estruch 
Agraïments: Benny Goldmintz, Joana Serra, Eileen Liebman, Deniza 
Dikova i Maria Marvila 
 
En col·laboració amb Mostra IN SITU 

DeConstrucción#3 es caracteritza per la manipulació no-lineal i 
imprevisible dels cossos, el temps i l’espai. Al llarg de la peça, els 
cossos es fragmenten, distorsionen i disloquen, el temps es dilata i 
es contrau, i l’espai dintre, entre i al voltant dels cossos està sota 
constant consideració. Immersos en un intens diàleg, els ballarins 
estableixen un magnetisme que els manté units al llarg d’un recorregut 
per diferents facetes d’un mateix centre. Un centre que és matèria i 
humanitat, mal·leabilitat i escolta capaç de fer emergir una poètica a 
partir de l’abstracció. 

Aquest projecte va néixer arran d’una primera trobada amb la 
coreògrafa Isabel López a la primavera del 2016, sota el títol 
EnConstrucción#3. Des d’aleshores, els ballarins han continuat 
explorant la temàtica i els materials sorgits durant aquell 
intercanvi, deconstruint la coreografia original i transformant-la en 
una nova peça. 

Three Planes Collective és un grup de tres ballarins que col·laboren 
amb coreògrafs per crear noves peces de dansa contemporània. Partint 
de l’autenticitat i l’eloqüència com a valors artístics, s’apropen a 
creadors que tinguin veus artístiques atentes, madures i potents. A 
cada projecte exploren noves configuracions en la relació coreògraf-
ballarins de manera que l’intercanvi sigui beneficiós per ambdues 
parts.  

El col·lectiu es va inaugurar fa dos anys. Des d’aleshores han 
treballat amb les coreògrafes Isabel López (Espanya) i Elena 
Demyanenko (Russia/EUA), i han presentat els seus projectes a 
Catalunya, Nova York, Vermont i Los Àngeles. La peça DeConstrucción#3 
ha estat presentada al MX Gallery, No Theme Festival, Electric Lodge, 
Festival TuDanzas, La Visiva, Mostra IN SITU i L’Estruch.  

CRÈDITS 
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URšA SEKIRNIK 
Radio Hit 
 
Dies: 5 i 6 de maig 
Hora: 20.00hArtista/companyia: Urša Sekirnik 
Espectacle: Radio Hit 
Temàtica: Nous llenguatges del cos 
Durada: 45 minuts 
Preu: 10€ online // 12€ taquilla // 8€ (descompte especial) 
Web: https://ursasekirnik.wordpress.com   

 
 

COM ADQUIRIR EL DESCOMPTE? 

Per beneficiar-te del descompte segueix les següent indicacions: 

1. Entra al web (www.anticteatre.com) i busca l’espectacle Radio 
Hit. 

2. Clica a “Compra entrades” 
3. Selecciona el dia, el nº d’entrades* i clica “tengo un código de 

descuento” 
4. Apunta el codi #DanzaRadioHit i fes la compra 
5. El dia de l’espectacle presenta el carnet de soci/a i DNI a la 

taquilla de l’Antic Teatre. 

* Recorda que aquest descompte només és aplicable als socis i sòcies 
de l’APDC i alumnes de TragantDansa.  

 

5 i 6 de maig 



 
Idea i realització: Urša Sekirnik 

Disseny de llums: Joana Serra Forasté 

Vestuari i escenografia: Maria Bartrons i Pou 

Revisió del text: Judit Obach Colomer 

Producció: Kulturno umetniško društvo NUM (KUD NUM) 

Coproducció: Antic Teatre 

Amb suport de: Ajuntament de Škofja Loka, tragantDansa, L’Estruch, 
Fabrica de Creació de les Arts en Viu, G.R.U.A., La Poderosa, LiftOff 
Residency a New Dance Alliance New York, nunArt 

 

Tots coneixem hits - els millors èxits musicals; els escoltem, els 
cantem i els més molestos, no ens els podem treure del cap. El 
projecte RADIO HIT observa hits des de diferents angles,  és una 
performance sobre l'alegria d'escoltar i ballar els nostres hits 
preferits. Ens porta pel camí dels records connectats amb els hits, 
ens recorda els que gairebé hem oblidat i intenta despertar el nostre 
desig de ballar. 

Urša Sekirnik es va graduar a la Salzburg Experimental Academy of 
Dance l'any 2011 i habitualment treballa com a performer i ballarina. 
En el seu treball, ella busca maneres de trobar un terreny comú amb el 
públic, ja sigui emocionalment, tot compartint una història personal 
on el públic pugui sentir-se identificat com a través de l’(ab) ús de 
canals àmpliament utilitzats com l’Skype, blogs i botiges web.	  

 

És cofundadora de KUD NUM, un col·lectiu artístic multidisciplinari. 
Com a ballarina va participar en la peça The Show Must Go On de Jerome 
Bel i ha estat col·laborant amb Joana Serra, CollectifPoPs, Phoebe 
Osborne, Carolina Alejos i Silvia Elgarrista. Actualment està 
participant en el projecte O.V.N.I. del col·lectiu Big Bouncers. 
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JULYEN HAMILTON 
Interview 
 
Dies: 31 de maig, 1 i 2 de juny 
Hora: 20.00hArtista/companyia: Julyen Hamilton 
Espectacle: Interview 
Temàtica: Nous llenguatges del cos 
Durada: 65 minuts 
Preu: 10€ online // 12€ taquilla // 8€ (descompte especial) 
Web: www.julyenhamilton.com 
Vídeo promo: https://vimeo.com/201674383 

 
 

COM ADQUIRIR EL DESCOMPTE? 

Per beneficiar-te del descompte segueix les següent indicacions: 

1. Entra al web (www.anticteatre.com) i busca l’espectacle 
Interview 

2. Clica a “Compra entrades” 
3. Selecciona el dia, el nº d’entrades* i clica “tengo un código de 

descuento” 
4. Apunta el codi #DanzaInterview i fes la compra 
5. El dia de l’espectacle presenta el carnet de soci/a i DNI a la 

taquilla de l’Antic Teatre. 

* Recorda que aquest descompte només és aplicable als socis i sòcies 
de l’APDC i alumnes de TragantDansa.  

 

Del 31 de maig al 2 de juny 



 

Coreografia, textos, escenografia: Julyen Hamilton 

Direcció: Julyen Hamilton 

 

INTERVIEW és l’últim solo de Julyen Hamilton, fa 35 anys que va creant 
peces contínuament. 

 

INTERVIEW presenta a l’entrevistador i a l’entrevistat. 

 

La intimitat exposada. 

La intimitat restaurada. 

És la mirada dels nostres temps i una mirada cap als nostres temps a 
través de la individualitat del creador, entrevistat i creant. 

La tecnologia 

breu com el teu cor 

en fotografies 

capturat i esvaït; 

un món petit 

un milió de mons petits, 

oest, agut, dorm, desperta; 

el teu moment breu, prement. 

Julyen Hamilton és ballarí, coreògraf, poeta, pedagog i músic.  

Fa 40 anys que va creant i interpretant balls per tot el món.  

Nascut i criat a Anglaterra, es va formar a Londres durant els 70, una 
època d’experimentació radical, ha estat exponent de la innovació en 
les arts vives des d’aleshores.  

Treballa majoritàriament amb la improvisació: compon peces de dansa al 
moment, igual que els textos que l’acompanyen.  

El seu treball amb el text és únic. Fusiona amb naturalitat la seva 
llarga experiència com escriptor amb el seu talent com a ballarí.  

CRÈDITS 
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Des dels 80 ha treballat constantment en col·laboració amb molts dels 
músics de més renom de tot Europa. Amb alguns d’aquests músics 
presenta els seus recitals de poesia. Amb la seva companyia Allen’s 
Line ha interpretat la seva peça més recent, Mud like gold a 
Brussel·les i Berlín.  

Actualment està interpretant els solos The Immaterial World – 
Landscape Portrait i Interview; actuant amb el baixista Barre 
Phillips, i en produccions de The Needle a Berlín; a més de 
coreografiar nous solos a França i treballs en grup a Israel.  

La seva discogràfica BLUEDOG PUBLISHING edita vídeos de les seves 
performances en DVD. El seu primer CD de poesia/música The Edge of 
Letters va ser editat l’any 2011 i el seu nou àlbum, Jack Gets Out of 
Prison, amb el baixista Wilbert de Joode, es va publicar l’any 2018. 

 

 


