
Alkyoni Bouchalaki
Nascuda a Atenes l'any 1984. Titulada en 
Arquitectura per la Universitat de Tessàlia. 
S'ha especialitzat en espais efímers i ha 
investigat les expressions corporals 
durant 15 anys. 
Va formar part de la companyia de dansa 
contemporània Απλά βήματα (Passos 
Lliures). 
La seva recerca personal es va iniciar amb 
l'estudi filosòfic de George Bataille, així 
com en els arquetips de la mitologia grega 
i cretenc, que segueix explorant. 
Ha presentat els seus projectes de 
performance i noves dramatúrgies a 
Grècia. Els darrers 7 anys ha estat crea-
dora de peces escèniques íntimes, obres 
d'art en viu i performance a Barcelona, 
incorporant l'acupuntura japonesa i la 
simbologia d'aquest art ancestral.

MEMoRIA
i COS
Safareig de la Canaleta

Prácticas elementa-
les de la A a la B
PRÁCTICA ELEMENTAL I - cortar
Una simple corda ha acompanyat durant 
els darrers cinc anys la feina creativa 
d'aquesta artista. En aquesta performan-
ce experimentarà la idea de la destrucció 
com a acte de generositat.

PRÁCTICA ELEMENTAL II - romper
La senyora Mort no és res més que 
l'ombra de la senyora Vida. Com més 
s'allunya la senyora Vida, més gran es fa 
l'ombra de la senyora Mort. A tu, qui et 
parla? La senyora, o la seva ombra?

PRÁCTICA ELEMENTAL III - cercenar
Aquesta performance naixerà d'un desig, 
un desig intens de provocar una transfor-
mació orgànica.
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*Donat que les propostes seran fetes 
específicament per a la REMIAU, les 

imatges no es corresponen a les 
programades, sinó a altres 
intervencions dels artistes.

Pol Aumedes
Músic, artista plàstic i actor. 
Treballa en projectes d’investigació 
artística basats en la hipòtesi que la festa 
tradicional i la performance contemporà-
nia són dos actes que poden confluir en 
molts aspectes. 
De fet aquestes dues qüestions defineixen 
molt bé la seva trajectòria artística, que 
van des de la música tradicional (Graduat 
a l’ESMUC) i les festes majors viscudes, 
fins a la creació plàstica contemporània 
(Llicenciat en Belles Arts). 
Els resultats de la seva recerca, els 
plasma en espectacles, performances i 
exposicions que fan dialogar el carrer, els 
escenaris o els espais expositius amb 
aquestes disciplines.  

MEMoRIA
i COS
Museu Delger

Records sonors
de la casa Delger
Acció performativa a la casa Delger per 
descobrir els seus records sonors. 
Una casa plena d’històries, personatges i  
objectes que en temps passats van tenir 
els seus ritmes, melodies o sons. 
A cada cambra hi ha secrets sonors, 
ritmes laborals, sons quotidians o sorolls 
exquisits. 
El pas del temps n’ha glaçat els sons. 
Amb aquesta acció assistim al seu 
desglaç perquè  tots ells sonin a la 
vegada i es converteixin en un clúster, 
una acumulació de sons del passat a 
ritme contemporani.
Com una capseta de música, la casa 
Delger s’obre i ens porta els seus 
records.

Durada aproximada de les 3 accions: 20 minuts Durada aproximada de la performance: 45 minuts


