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LIVE DANCE @ ICA
UK Premiere:

Mulleras Dance Company
present
'mini@tures '
Mon 10 - Thurs 13 Nov, 8pm

Like the early pioneers of cinema, Compagnie Mulleras revels in the
exuberant possibilities of new technology" Los Angeles Times
"... From the screen to the stage, and vice-versa, the Compagnie
Mulleras shifts between the real and the virtual, nourishing an
innovative artistic reflection which is resolutely turned towards the
future." Le Monde
Founded in Beziers - France, in 1988 by French dancers/choreographers
Magali & Didier Mulleras, Compagnie Mulleras is one of the most
outstanding dance companies in Europe, with their particular treatment
of new technologies and film in relation to contemporary dance.
Following huge critical acclaim from their recent US tour, Compagnie
Mulleras make their UK Debut performance with the ground-breaking
work '> mini@tures> '> .
Mini@tures is composed of 100 short film clips originally developed
for the web. Within the live context the five member company dance
separately and together - their images being computer-manipulated on
screen amongst the flow of abstract and natural images. This
interaction is executed with beauty, fluidity and wit as the films
flow one to the next.
This is a rare chance to see a ground-breaking
piece of dance which has taken the world by storm.

ANGLETERRE - Londres
MULLERAS Dance Company (France)

m
dance - video - multimedia

performances in LONDON "U.K première" at the ICA
with help of French Embassy

performance dates:

Mon 10 Nov - Thu 13 Nov (20:00)
venue:

ICA Institute of Contemporary Arts

www.mulleras.com

The Mall, London, SW1 Tel: 020 7930 3647
(By Tube: Charing Cross)

discover the project on

Founded in '88, french "Compagnie Mulleras" from the city of Béziers - France, is
one of the most outstanding dance companies in Europe. Their work Mini@tures, first
developed as 100 short film clips for the Web www.mulleras.com and then reimagined for the stage, offers dance images computer-manipulated. This
interaction is executed with beauty, fluidity and wit. A rare chance to
see ground-breaking dance/technology work. Touring worldwide,
Cie Mulleras have already presented mini@tures in 19 countries,
warmly acclaimed by audience and critics for their innovative dance
works combined with film and multimedia, created by Magali & Didier
Mulleras (choreographers) and Nicolas Grimal (film director,
webmaster). After their recent success in Mexico, Los Angeles, Germany
and Ukrain, during september '03, this coming at the ICA will be their "UK
première".

" Mulleras revels in the exuberant possibilities of new technology...
Inventive, joyful ...beauty, fluidity and wit of their results... There is a wonderful
sens of play and possibility in their work" Los Angeles Times

“...in Mulleras-Land, for mini@tures originally developed for the web,
teeny-weeny dancers figures gamely execute all sorts of wee dances,
oblivious to the absurdist circumstances that intersect their motion. Even
better, in addition to 100 very short films, "miniatures" has also migrated from the
online realm to good, old-fashioned theater stages. On this side of digital divide,
four gravity-prone dancers still navigate the caprices of metamorphic,
interactive video imagery to shake up and ultimately dislocate our perception
of what's real - but on a much grander scale. The result, woven into a seamless
evening that has its U.S. debut this week, is mesmerizing." L.A Weekly

" With an eye toward the absurdities of everyday life, Cie Mulleras have
created a series of small dances that honour life’s mythic and fantastic
moments with humour and intelligence. mini@tures mixes dance, visual arts,
video, and theatre, pushing the boundaries between the virtual and the real.
The performances—as challenging as they are entertaining—play with
perceptions of time and space, allowing technology and dance to inspire
each other.” Skirball Center - L.A.

"... A knowledge blend of dance and images. The fabulous and inventive
Cie Mulleras has everything to captivate the audience: it is impressive to see
the bodies of the dancers get molded into the image and multimedia" Le
Télégramme

"... never seen before ... a visual magic that defies words" Midi Libre

Contacts - Compagnie Mulleras: +33 612 30 44 89 mail@mulleras.com

Press - PR: Véronique Molières +33 682.38.91.32 veronique@mulleras.com
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DANCE / MULTIMEDIA
MINI@TURES
Wednesday 12 November (Wed 12/11 & Thu 13/11 8pm)
@

ICA, The Mall, LONDON SW1

It's a digital festival smorgasbord in London this week, at
least at the NFT and ICA. It's not all on screen, as France's
Mulleras Dance Company demonstrate in the UK premiere of
Mini@tures. Originally conceived as 100 short film clips for the
web, the show has now been adapted for the stage. The four
dancers interact with computer-manipulated dance images
interspersed with a Baraka-esque flow of natural images. The
soundtrack took us back to a rave in the early '90s, in the days
before technology got really, really serious. The interaction
between image and dancer is amazingly precise. Computermanipulated images of the dancers are very clever -- shrinkage,
enlargement, multiplication -- and made the audience giggle (too
much serious techno stuff to laugh out loud at the absurdities). The
ICA brochure blurb proclaims Mulleras as "one of the most
outstanding dance companies in Europe." It's a big claim to live up
to. We say "most intriguing" is more accurate. It would be
something to see this show at a real rave. Will contemporary dance
and time travel combine in the future?
NB: Mini@tures runs until Thu 13/11.
© 2003 KultureFlash Limited
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November notes
A selection of performances in November. We are still adding to
the November notes so do keep checking back.
You'll find further highlights on our Dance Umbrella pages
Dance Umbrella 2003

National Ballet of China
Raise the Red Lantern
11 - 15 November
Sadler's Wells Theatre

Martha Graham Dance Company
18 - 22 November
Sadler's Wells
Box office: 020 7863 8000
info & online booking
A central figure of the modern dance movement, Martha Graham
was not only a choreographer but a dramatist. She became the
source of inspiration for many artists' contemporary dance forms.
The Martha Graham Dance Company reveals the staggering scope
and beauty of Graham's work. Over two different programmes the
Company brings a repertory that spans eight decades.

Compagnie Mulleras ( France)
mini@tures
10 - 13 November
ICA Institute of Contemporary Arts
Box office: 020 7930 3647
Founded in '88 Compagnie Mulleras, from Beziers - France, is one
of the most outstanding dance companies in Europe. Their work
Mini@tures is composed of 100 short film clips originally
developed for the web, these images are computer-manipulated on
screen amongst the flow of abstract and natural images. This
interaction is executed with beauty, fluidity and wit as the films
flow one to the next. A rare chance to see ground-breaking
dance/technology work.
'Mulleras revels in the exuberant possibilities of new technology'
Los Angeles Times
'... resolutely turned towards the future' Le Monde
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Mover a Dança
Quinta-feira, 3 Janeiro, 02

mini@tures é o primeiro projecto de coreografias especificamente pensadas para a
Internet, iniciado em 1998 pela companhia de dança Mulleras.
Pensar dança em mini@tures é antes de mais pensar sobre a ideia da
temporalidade da Internet, e na noção de um espaço condicionado pela memória
e pelas novas possibilidades criadas com o desenvolvimento das novas tecnologias
de informação.
mini@tures orienta-se para trabalhos curtos e directamente adaptados ao seu
suporte de leitura e à própria dinâmica da Internet. São micro-metragens que
pretendem cruzar o movimento e a imagem com as novas tecnologias tendo em
vista inicialmente o espaço de network da Net, e sendo eventualmente depois
traduzidas para performances no mundo real, e para mostras em suportes
multimedia.
O princípio em que se baseia é um de ida e volta do real ao virtual, trabalhado em 3
fases: investigação, reflexão e acção e produção.
Na fase de investigação o ponto de partida foi a adaptação às novas possibilidades
e limitações acessíveis a todos devido ao desenvolvimento tecnológico e a sua
exploração jogando com técnicas digitais de montagem, efeitos especiais,
codificações e a sua implementação na Internet. Já na segunda fase, de reflexão, o
desafio foi o de explorar as novas sensações gestuais que se podem criar a partir da
reprodução física das imagens virtuais e das suas alterações espaciais e temporais
sem as restrições impostas ao corpo físico. A fase 3 é a de produção das micrometragens para a Net.
mini@tures é um projecto nómada que se assumirá pontualmente frente a um
público fisica ou virtualmente presente. O objectivo é continuar a explorar as novas
potencialidades oferecidas ao movimento do corpo através do seu cruzamento
com as novas tecnologias, permitindo o reposicionamento na realidade
contemporânea da forma cultural até agora limitada ao conceito de "Dança".
Mais informações em www.mulleras.com
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euronoticias Cultura
Dança
Compagnie Mulleras em tournée

Coreo-grafismo @ Portugal
A companhia de bailado contemporâneo
francesa, Compagnie Mulleras, vai fazer um
périplo por Lisboa, Viseu e Porto, para apresentar
seu projecto “Mini@tures”. Num universo que
funde a dança com as novas tecnologias, os
bailarinos fazem uma viagem de eterno retorno
entre a dança real e os territórios virtuais.

o

Este projecto foi criado em 1998, pelos coreógrafos Didier e Magali
Mulleras, juntamente com o encenador e webmaster Nicolas Grimal.
Didier Mulleras afirma que este projecto “levou-me a questionar as
minhas certezas, hábitos e ideias. Esta aventura trouxe-me tanto
quanto uma criação ao vivo com dançarinos da companhia”.
Da combinação dos elementos da dança contemporânea com a
música electrónica, instalações vídeo e web-design, nasce um projecto
de exploração coreográfica num pano de fundo multimédia.
O “Mini@tures” explora ludicamente a virtualidade da imaginação e a
realidade do corpo, fazendo convergir os vectores de tempo/espaço na
criação de novas dimensões oníricas da arte digital. Sob a ideia de
transformar a internet num palco, o projecto é composto por três fases,
que se desenrolam nos dois tipos de suporte: na web (ou em CD) e em
palco.
Cerca de 100 vídeoclips disponíveis online ou em CD complementam a
performance de quatro bailarinos que reinterpretam os trabalhos
gravados, interagindo com o público. O site, que prima pelo seu design
minimalista e dinâmico, contém duas vertentes dedicadas às
miniaturas de dança na net, pequenas micro-metragens, graficamente
manipuladas e às encenações em palco.
Datas:
Lisboa - 22 a 24 de Março
Centro Cultural de Belém
Viseu - 31 de Maio e 1 de Junho
Teatro Viriato
PORTO - 5 de Junho
Teatro Helena Sá e Costa
www.mulleras.com
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MULLERAS DANCE COMPANY: DANÇA E NOVAS TECNOLOGIAS NO CCB

"Mini@turas" é o título da peça
que a Mulleras Dance Company
traz até ao pequeno auditório do
Centro Cultural de Belém. No dia
22 de Março, o espectáculo é às
11h00, no dia 23 é às 18h30, e no
dia 24 de Março, domingo, há
apresentação dupla, às 12h30 e
às 18h00, com entrada livre por
os espectáculos estarem
integrados na Festa da
Primavera.
Com coreografia e encenação de Magali e Didier Mulleras, este é um espectáculo que
faz uso das novas tecnologias, num cruzamento entre a dança, a música, a vídeo-art e o
web-design.
Apresentado como sendo a fase 2 de um projecto composto por três fases, sendo a
primeira e a terceira desenvolvida na Internet – constando de vídeo-clips de dança e cdroms – e a segunda, que se apresenta no Centro Cultural de Belém, coloca quatro
bailarinos em palco e um ecrã de vídeo, elementos que vão estabelecer um diálogo
entre o que ocorre ao vivo e o que é apresentado em vídeo, que “recria e estende os
trabalhos de Internet”.
A companhia Mulleras foi criada em 1988, em Béziers, no sul de França. A proposta de
objectos artísticos que promovem o cruzamento de diversas linguagens está também
patente na página da Internet que criaram em 1998 e que disponibiliza as fases 1 e 3
deste projecto que se apresenta no CCB.
"Mini@turas" é descrito como “uma viagem que vai do real ao virtual, da multimédia ao
palco, onde a dança joga com as novas tecnologias. Uma fusão da nova dança, música
electrónica, vídeos e web-design.” Apresentado segundo um formato de micrometragens, em que “o movimento se abre a novos caminhos (Internet & multimédia)
para voltar pontualmente ao palco, alimentado por estes novos atributos”.
O espectáculo pode ser visto nos dias 22, 23 e 24 de Março, no pequeno auditório do
Centro Cultural de Belém, mas a Mulleras Dance Company regressa a Portugal no dia
31 de Maio e 01 de Junho para apresentar o espectáculo no Teatro Viriato, em Viseu, e
no dia 05 de Junho apresenta-se no Porto, no âmbito do Festival da Fábrica.
2002-03-22
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CENTRO CULTURAL DE BELEM
CCB - Programação 2002: da primeira à sétima arte

DANÇA 2002
Para este ano, a programadora Luísa Taveira destaca
três projectos da "casa": By-Bass, co-produção com a
Tanzfabrik Berlin e o Centro-Coreográfico de
Montemor-o-Velho (Março); Box Nova, espaço
oferecido a novos coreógrafos para as suas criações
(todos os meses, a partir de Setembro); e Invenções,
projecto que reúne seis compositores e seis
coreógrafos convidados a formar duplas de criação
(Outubro)
As presenças portuguesas não se ficam por aqui: Olga
Roriz e o espectáculo Não Destruam os Mal-MeQueres abrem, no último dia de Janeiro, a
programação na área da dança; Paulo Ribeiro
apresenta uma nova criação (Outubro); Rui Horta
mostra que Os Homens Não Choram (Novembro) e a
Companhia Nacional de Bailado apresenta-se em
Dezembro. Como de costume, o CCB associa-se ao
Danças da Cidade.
Os estrangeiros não ficam esquecidos. Para ver, já em
Fereveiro, o divertido Ballets Trockadero de Monte
Carlo (na foto), a Mulleras Dance Company e as suas
Miniaturas (Março), o Het Nationale Ballet (Maio),
Les Ballets C. de la B., que trazem um Lac des Singes
(Setembro), e um solo de Dominique Boivin
(Outubro).
PAULA LOBO E MARIA JOÃO CAETANO
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