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Gaiás, Cidade
da Cultura
A Cidade da Cultura preséntase como un punto
de conexión de Galicia co resto do mundo e
un motor para impulsar proxectos culturais
innovadores. Construída no cumio do Gaiás, un
dos montes que rodean Santiago de Compostela,
o arquitecto norteamericano Peter Eisenman
deseñou esta “cidade” que semella xurdir da
terra para erixirse como unha icona da Galicia
contemporánea, dialogando coa Compostela
milenaria, Patrimonio da Humanidade e destino
do Camiño de Santiago.
Este espazo, destinado á creatividade, o
emprendemento e á tecnoloxía, acolle catro
institucións culturais:
MUSEO CENTRO GAIÁS. A súa beleza e
flexibilidade convérteno no espazo perfecto para
acoller exposicións de gran dimensión, eventos
culturais e espectáculos de artes escénicas.
BIBLIOTECA E ARQUIVO DE GALICIA.
Preservan a memoria bibliográfica e documental
da comunidade e actúan como cabeceiras da
rede pública de bibliotecas e arquivos.
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CENTRO DE EMPRENDEMENTO
CREATIVO. Acolle a Axencia Galega de
Industrias Culturais (AGADIC), que impulsa o
tecido empresarial no sector cultural, un espazo
de coworking, un viveiro de empresas e unha
área de empresas TIC que engloba o proxecto de
crowdworking 'Galicia Open Future, Connecting
for Good Galicia' da man de Vodafone e o
'Centro de Excelencia en Intelixencia de
Negocio' liderado por HP.
CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL
(CINC). É sede da Fundación Cidade da
Cultura e da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia, que aglutina os servizos
tecnolóxicos da Administración galega.
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Festival de inverno de
teatro, danza e arte
en acción
Escenas do Cambio. Festival de inverno de teatro, danza e arte
en acción presenta a súa terceira edición. Nesta proposta para
o 2017 seguimos a fornecer camiños debullados nos programas
anteriores: traballos e formatos non convencionais, proxectos coa
comunidade, acompañamento de artistas, convite á participación
e implicación total do público, presenza do teatro documental…
mais cumpriría salientar como característica principal destas
xornadas a firme vontade de ocupación do espazo.
Habitamos espazos non habituais para a escena na Cidade da
Cultura: a sala de lectura da Biblioteca e Arquivo de Galicia, as
Torres Hejduk e as plantas do Museo Centro Gaiás súmanse á
celebración do teatro, da palabra, da acción. E abrazamos a cidade
de Compostela: ocupamos a vía pública, a estación de ferrocarril e
palcos escénicos de saboroso recendo nas súas plateas.
Santiago de Compostela é un fermoso lugar para habitar, unha
cidade concibida comunmente como meta e que nós convidamos
nestas semanas en que “Escenas do Cambio” conquista os nosos
corazóns a vivir como unha “cidade encrucillada”. Neste tempo
afectivo de celebración do teatro formulamos máis preguntas,
presentamos máis opcións, sinalamos máis diferenzas e asumimos
o risco a equivocármonos e sermos quen de continuarmos a
aceptar as nosas dúbidas, as nosas inquedanzas e a nosa propia
fraxilidade.
Ollamos cara aos artistas galegos, moitos deles acompáñannos
desde o 2015, ollamos cara a nomes que fixeron historia, estana
a facer, no mapa central da danza e do teatro, da arte. E xunto a
Galicia, está África, está Europa, está América Latina en “Escenas
do Cambio”. Presentamos no programa estreas absolutas e estreas
en España de artistas de Galicia, África, Europa e América.
Neste sentido desexo significar a tanxible presenza de América
no festival e como fonte inspiradora da que temos bebido,
especialmente saliento o esforzo de apertura cara a artistas
procedentes de Chile e da Arxentina.
Por coincidencia, o pasado ano 2016 abre e pecha con premios
para autores de América do Sur. No mes de xaneiro, o chileno
Alejandro Aravena era merecente do prestixioso premio Pritzker
de arquitectura, o “leitmotiv” do seu traballo no seu estudio
Elemental é que as cousas poden mellorar, e como a partir da
súa arquitectura social promove a construción das súas “casas
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incrementales” e propón a inclusión da comunidade no proceso.
E, no mes de novembro, outra sensibilidade ben distinta pechaba
os galardóns artísticos, cando o Ministerio de Cultura español
concedía o premio Velázquez das Artes Plásticas á artista
arxentina Marta Minujín. Nesta oportunidade concitaba o
interese a raíña pop da arte efémera, das accións performativas
e das grandes montaxes cunha moi fonda carga social,
lembremos hai máis de trinta anos o simbólico pago da débeda
externa arxentina a Andy Warhol con mazarocas de millo ou a
intervención con cen mil libros prohibidos en Alemaña.
Artistas que nos inspiran, como parceiros nos acompañan nesta
apaixonante viaxe. A partir desta edición “Escenas do Cambio” é
festival asociado á Rede “The Time We Share”, un paso adiante
na nosa vocación internacional. E o Concello de Santiago é
un parceiro de honra no programa, ao que agradecemos a súa
colaboración e implicación, como ao Centro Dramático Galego,
ao Centro Galego de Arte Contemporánea, a Renfe e Adif,
ao Instituto Goethe, á Facultade de Filoloxía e Tradución da
Universidade de Vigo e ao Teatro Municipal Maria Matos de
Lisboa, entre outras moitas colaboracións.
Fondo agradecemento e sentidos parabéns a Pablo Fidalgo,
director artístico do festival, por tecer, soñar e construír
realidades. Fondo agradecemento a todo o equipo da Fundación
Cidade da Cultura de Galicia e á Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, sen cuxo apoio non sería
posible esta iniciativa.
María Pereira Otero
Dirección Acción Cultural
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O tempo da
escoita é o tempo
da acción

Pablo Fidalgo Lareo
Director do Festival
Escenas do Cambio

Actualmente fálase con frecuencia da teatralización do museo. Na
nosa época, a xente vai á inauguración dunha exposición tal como
antes ía á ópera ou a unha estrea de teatro. Esta teatralización
do museo é xeralmente criticada como un signo do modo en que o
museo se involucra na industria contemporánea do entretemento.
Non obstante, hai unha diferencia crucial entre o espazo teatral
e o espazo da instalación. No teatro, os espectadores están fóra
do escenario. No museo, entran a escena, situándose dentro do
espectáculo. Así, o museo contemporáneo realiza o soño modernista
dun teatro no que non hai límites claros entre o escenario e o lugar
do público - un soño que o teatro mesmo nunca foi capaz de realizar
completamente. (Boris Groys).
No primeiro programa de man do festival reconstruíamos
brevemente a historia da escena independente en Santiago,
sinalando a importancia de Chévere (Premio Nacional de Teatro
2014) e Sala Nasa, e de Matarile e Sala Galán. Nesta terceira
edición celebramos os trinta anos de ambas as dúas compañías.
Chévere convídanos a un paseo por Santiago, que servirá para
reconciliarse coa cidade onde pasaron a maior parte da súa vida,
despois de tantas batallas, traballos e vivencias. Matarile, pola súa
banda, convida a persoas próximas á compañía a un novo traballo:
ese grupo traballará en residencia na CDC durante catro días
para presentar un work in progress titulado Antes de la metralla.
Esta é a terceira presentación dun proxecto sustentado polo
Festival de Teatro de Ourense, Alt de Vigo, e MIT de Ribadavia.
Continuamos, ao mesmo tempo, coa colaboración co Espacio
de Creación Azala (Euskadi), que este ano recibe o proxecto
Entrenamiento para la libertad, de Carol Fernández.
Cando en 2014 nomeamos este festival sabíamos que un cambio
real estaba a comezar na escena galega. O festival debía responder
a ese cambio, artellar eses artistas a miúdo inclasificables, dotar
de recursos e acompañar a formación e as inquedanzas dos
novos creadores. Teatro documental, autobiográfico, teatro da
memoria, todas as etiquetas son inútiles para un cambio que
trata de desvelar os mecanismos da sociedade do espectáculo, e
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que propón unha volta ao eu, ás persoas, ao que temos en común,
ao que somos en común. Desde hai anos, Matarile traballa nesa
idea de persoa-personaxe, na fronteira entre a danza, o teatro e
a performance. Eroski Paraíso, última produción de Chévere, é
tamén un exercicio de memoria exemplar, sen deixar de ser teatro
político de altura. Il Maquinario presenta no festival a súa nova
montaxe, Resaca, onde por primeira vez abandonan o texto e
embarcan nunha creación colectiva, un espectáculo alimentado
polos obradoiros tomados con Lagartijas tiradas al sol, Marco
Canale ou Falke Richter. É un cambio decisivo na produción
dunha compañía que ata o de agora tivo o recoñecemento
de público e crítica cun teatro apoiado en textos dramáticos
contemporáneos, un salto ao baleiro que tamén marcará o futuro
da escena contemporánea galega.
O ciclo Mis documentos (Escenas do cambio 2015) impulsou
tamén traballos nesta dirección. En moi diferentes rexistros,
Quico Cadaval, Celso Fernández Sanmartín, Voadora, César
Goldi, Borja Fernández, Uxía Vaello, Diana Mera, A Panadaría,
Diego Anido, Iván Marcos, Carlos Santiago, Avelina Pérez, Feira
do Leste ou Julio Fernández, entre outros moitos, traballaron
sobre un teatro non convencional, documental, político e persoal
ao mesmo tempo. O programa de Escenas do Cambio 2017 é unha
resposta a ese cambio, un programa que dialoga directamente cos
traballos das compañías e creadores escénicos de hoxe, os que
marcan o camiño a seguir para construír un novo teatro para un
novo país. Ademais, este ano comezamos a colaboración con A
Berberecheira, un proxecto de Chévere, para acompañar procesos
artísticos de creadores emerxentes. Dous proxectos serán
acompañados ao longo do ano e estreados en Escenas do Cambio
2018. Chévere propón un diálogo entre xeracións que sempre
parece cortado, e ao mesmo tempo estimulan un intercambio e
unha crítica (urxente, necesaria) para que o cambio tome forma.
Unha escola alternativa á formación convencional.
No inicio de Outubro de 2016, Voadora presentaba Don Juan
en Montbeliard Ma Scène Nationale, cuxo director puido ver
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o espectáculo en Escenas do Cambio 2016. Era a primeira
presentación de Voadora en Francia, un traballo apoiado polo
noso festival que tivo unha gran repercusión entre a crítica e a
prensa francesa. Todos os proxectos que no festival do ano pasado
apoiamos ou coproducimos (Nuria Sotelo, Patricia Caballero, e
os dous traballos de Lagartijas tiradas al sol) tiveron percorrido
nacional e internacional, e iso é motivo de ledicia para nós.
A partir de 2017 Escenas do Cambio é festival asociado á Rede
THE TIME WE SHARE, xunto a Kunstenfestivaldesarts (BE);
Steirischer Herbst, Graz (AUS); Alkantara, Lisboa (POR);
Dublin Theatre Festival, Dublin (IRE); Noorderzon, Groningen
(NL); Baltoskandal, Tallin/Rakvere (EST); Gothenburg Festival,
Gothenburg (SUE); Theaterformen, Hannover/Braunschweig
(DE); Santarcangelo (Rimini, Italia); e Actoral, Marseille, (FR).
Outro ano máis preguntámonos, onde estamos, que espazos
e condicións temos? Que podemos facer con iso? Decidimos
seguir na busca de lugares imaxinados que habitar, na busca
dos límites da representación. Varios dos obradoiros e traballos
deste ano están orientados a esa cartografía do lugar, a saber
que elementos externos forman o feito teatral, canto se pode
desvelar da representación, enfrontala aos seus límites, reformular
a dicotomía dentro-fóra, cuestionar os límites do corpo, e as
relacións dos corpos coa historia. Para iso, ademais dos traballos
en formatos non convencionais propostos por Chévere e Matarile,
retomamos a liña de traballo presente desde o inicio do festival
con varios proxectos coa comunidade, como o de Loreto Martínez
Troncoso na cidade de Santiago; e despregamos ocupacións
diversas da Cidade da Cultura como o laboratorio cos artistas
Usue Arrieta e Vicente Vázquez, centrado no aspecto material
do festival e do feito teatro. Ocupación da biblioteca da Cidade
da Cultura en The Quiet Volume, a peza de Ant Hampton e Tim
Etchells para dous espectadores. Ocupación da estación de
tren con A veces creo que te veo de Mariano Pensotti, con catro
escritores de Santiago. Ocupación da Cidade da Cultura por parte
dos nenos, por primeira vez no festival, na peza Crazy But True.
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Ocupación das Torres Hejduk nunha fábula sobre Santiago como
punto de encontro e final do camiño, a cargo de Magdalena Arau.
Por primeira vez, acondicionamos o andar 1 do Museo Centro
Gaiás nun espazo polivalente, que lles permitirá aos artistas
relacionarse doutro xeito co espazo da Cidade da Cultura.
Presentaremos alí Perhaps all the dragons, unha instalación do
colectivo BERLIN. Unha experiencia colectiva, que cuestiona a
idea dos seis graos de separación entre as persoas. No primeiro día
do festival, a coreógrafa francesa Malika Djardi presenta Horion,
un manifesto, unha declaración de intencións dun festival que ama
a diferenza, a actitude, as presenzas provocadoras, o ritmo, o risco
e o combate. A edición do festival de 2017 abrirase tamén cunha
retrospectiva do director e dramaturgo arxentino Federico León
(Bos Aires, 1975). Federico León, desde unha formación clásica,
levou o teatro de texto, e a idea de representación ata o límite.
Que é verdade e que é mentira? Que se ve dunha vida sobre un
escenario? Que separa, neste momento, ficción e documental?
León reformula todas estas categorías, transformando os
conceptos en poesía, as ideas en xestos delicados, a verdade en
beleza. Del presentaremos Yo en el futuro (Teatro Principal),
Las Ideas, unha selección das súas películas, unha conferencia, e
impartirá un obradoiro para artistas locais.
A primeira fin de semana péchase co ciclo sobre “La Argentina”,
bailarina cunha historia fascinante que, en palabras de Isabel de
Naverán, “coa renovación do baile flamenco e a introdución de
saberes tanto do ballet como das danzas tradicionais, habitou
outros corpos creando unha nova linguaxe”. O achegamento a
esta figura a través dos traballos About Kazuo Ohno, do xaponés
Takao Kawaguchi, The Return of La Argentina, do estadounidense
Trajal Harrell, e Envoltura, de Isabel de Naverán, Idoia Zabaleta,
Patricia Caballero, Iñaki Azpillaga, Pedro G. Romero e Bobote;
enfrontaranos á nosa propia historia, aos corpos na historia, aos
corpos habitados por outros corpos. Unha posible historia da
danza que percorre tres continentes, e que recupera un episodio
pouco coñecido da danza española.
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Na segunda semana do festival, Manuela Infante vén desde Chile
para presentar, en estrea mundial, Aparato radical. A obra explora
na comunicación imposible entre os seres humanos e plantas, no
paradigma de domesticación que caracterizou a nosa relación
con elas ao longo da historia, e o punto onde esa relación se atopa
hoxe. Matarile, pola súa banda, ocupará a Sala 1 do Museo Centro
Gaiás co proxecto que mencionábamos, Antes de la metralla, onde
convida unha serie de cómplices relacionados co teatro pero non
necesariamente actores, a estaren en escena, a bailaren, e ver que
ocorre. Guillermo Calderón estrea Mateluna, onde se narra a
detención de Diego Mateluna, colaborador na anterior montaxe
de Calderón, ex-guerrilleiro, acusado de participar nun atraco
que non cometeu, e que hoxe en día segue no cárcere. Un traballo
presentado en colaboración co Teatro Municipal Maria Matos,
de Lisboa. Desde África chega Panaibra Gabriel para presentar
Tempo e espaços: Os solos da Marrabenta, unha historia sobre
Mozambique e o proceso de descolonizar. Pablo Esbert e Federico
Strate presentan o proxecto (película e performance) Introducing
the star. Unha fábula sobre os estados de éxtase que dialoga coa
cultura pop.
Pecharemos o festival cunha obra fundamental do teatro
contemporáneo na que será posiblemente a última presentación
pública da peza. Muerte y reencarnación en un cowboy é, na
miña opinión, o punto máis alto do traballo de Rodrigo García:
dous actores en estado de gracia en combate con dous touros
mecánicos. Hai algúns anos, despois dunha actuación en Wroclaw,
Juan Loriente e Juan Navarro ensináronme as feridas coas que
acabaron ese espectáculo. O movemento impredicible dos touros
mecánicos e as palabras extremas de García lémbrannos que
estamos vivos, que somos fráxiles, e que todo pode ocorrer.
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En 2017, continuamos o noso programa de formación, convidando
a Loreto Martínez e Alejandra Pombo, a Usue Arrieta e Vicente
Vázquez, a Idoia Zabaleta, e a Federico León, a impartiren
diferentes laboratorios sobre as artes escénicas e as súas
fronteiras. Do mesmo modo, haberá conferencias sobre teatro
expandido, a cargo de Hampton, Arau, Federico León, ademais
dunha conferencia sobre crítica de Jorge Louraço. E, por primeira
vez, propoñemos encontros despois de varias funcións, moderados
por creadores e xestores de Galicia.
A escoita é o asunto central de Escenas do cambio 2017. Neste
tempo tan difícil, con millóns de seres absorbidos pola tecnoloxía,
propoñemos unha serie de pezas que son unha toma de palabra,
un convite ao murmurio, ao canto, ás palabras necesarias e, por
suposto, ao silencio que envolve esas palabras. A acústica dos
teatros gregos era, en si mesma, unha obra de arte. A voz estaba
integrada nunha paisaxe natural, formaba parte do cosmos, e era
escoitada polos deuses. A historia do teatro é, tamén, a evolución
dunha forma de escoitar. Hoxe, os auriculares permítennos unha
escoita que é un acto íntimo e colectivo ao mesmo tempo. Somos
fillos de aqueles teatros gregos. Tamén nas rúas de Santiago
escoitaremos relatos e coros, voces para contar a historia dunha
cidade. O tempo da escoita é o tempo da acción. Do outro lado, onde
a nosa vista non alcanzaba, tamén sucedían cousas. Dunha forma
estraña, as nosas mensaxes chegaban ata eles, e as súas mensaxes
chegaban ata nós. Onde críamos que non había ninguén, estaban
todos.
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PROGRAMA

16:00
16:30
19:00
21:30
16:00
16:30
19:00
21:30

16:30
16:30
18:30
20:30

16:30
16:30
18:30
20:30

28 XANEIRO
Preestrea. A veces creo que te veo. Mariano Pensotti
con Antía Otero, Teresa Moure, Carlos Santiago
e Antón Lopo.

19:30
21:30

6 FEBREIRO
Cheverografías. Chévere.
Cheverografías. Chévere.

31 XANEIRO
Perhaps all the Dragons. BERLIN.
The Quiet Volume. Ant Hampton e Tim Etchells.
Horion. Malika Djardi.
Yo en el futuro. Federico León.

16:30.
17:35
18:30
19:30
21:30

7 FEBREIRO
Estrellas.
Entrenamiento elemental para actores.
Conferencia Federico León.
Cheverografías. Chévere.
Cheverografías. Chévere.

19:30
21:30

8 FEBREIRO
Cheverografías. Chévere.
Cheverografías. Chévere.

1 FEBREIRO
Perhaps all the Dragons. BERLIN.
The Quiet Volume. Ant Hampton e Tim Etchells.
Adelante la selva. Alejandra Pombo.
Resaca. iLMaquinario.
Posterior encontro con iLMaquinario.
2 FEBREIRO
The Quiet Volume. Ant Hampton e Tim Etchells.
Conferencia Jorge Louraço.
Entre lo que ya no está y lo que todavía no está.
Juan Domínguez.
Las ideas. Federico León.
Posterior encontro con Federico León
3 FEBREIRO
The Quiet Volume. Ant Hampton e Tim Etchells.
Conferencia Ant Hampton.
Ese afuera que no es la naturaleza. Magdalena Arau.
Las ideas. Federico León.

4 FEBREIRO
A veces creo que te veo. Mariano Pensotti con Antía
Otero, Teresa Moure, Carlos Santiago e Antón Lopo.
16:30 The Quiet Volume. Ant Hampton e Tim Etchells.
16:30 Conferencia Magdalena Arau.
17:30 Crazy but true. Ant Hampton.
20:30 About Kazuo Ohno. Takao Kawaguchi.
Posterior encontro con Takao Kawaguchi.
00:30 Entre [hu] ecos. Loreto Martínez Troncoso.
Festa Escenas do Cambio. DJ Ant Hampton.
Sala Riquela.
11:00

16:30
16:30
17:30
18:30
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5 FEBREIRO
The Quiet Volume. Ant Hampton e Tim Etchells.
The Return of La Argentina. Trajal Harrell.
The Return of La Argentina. Trajal Harrell.
Envoltura. Isabel de Naverán, Idoia Zabaleta, Patricia
Caballero, Iñaki Azpillaga, Pedro G. Romero, Bobote
e Camila Téllez.
Posterior encontro co equipo de Envoltura.

18:30
20:30

20:30
22:30

18:30
20:30

18:30
20:30
22:00

20:30

9 FEBREIRO
Entrenamiento para la libertad. Carol Fernández.
Aparato radical. Work in progress. Manuela Infante.
Posterior encontro con Manuela Infante.
10 FEBREIRO
Suministros. Portas abertas do Laboratorio de Usue
Arrieta e Vicente Vázquez.
Antes de la metralla. Matarile.
Posterior encontro con Matarile.
11 FEBREIRO
Porque yo soy tú porque tú eres yo porque somos otros.
Portas abertas do Laboratorio de Loreto Martínez
Troncoso e Alejandra Pombo.
Mateluna. Guillermo Calderón.
Festa Escenas do Cambio. Sala Riquela.
12 FEBREIRO
Tempo e Espaço: Os solos da Marrabenta.
Panaibra Gabriel Canda.
Introducing the star. Pablo Esbert/Federico Strate.
Introducing the star. Pablo Esbert/Federico Strate
(Película).
15 FEBREIRO
Muerte y reencarnación en un cowboy. Rodrigo
García.Posterior encontro con Rodrigo García.

ESTA PROGRAMACIÓN PODERÁ ESTAR
SUXEITA A CAMBIOS NON PREVISTOS NO
MOMENTO DESTA COMUNICACIÓN/
PUBLICACIÓN
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ESCENA
TANJA DORENDORF

MARC DOMAGE

A VECES CREO
QUE TE VEO

PERHAPS ALL
THE DRAGONS

MARIANO PENSOTTI CON ANTÍA OTERO, TERESA
MOURE, CARLOS SANTIAGO E ANTÓN LOPO
Arxentina | 120 minutos
Preestrea: 28 Xaneiro| 4 Febreiro

BERLIN
Bélxica | 75 minutos
31 Xaneiro e 1 Febreiro | Tres pases cada día:
16:00, 17:30 e 19:00 horas

ESTACIÓN DE TREN

SALA 4. MUSEO CENTRO GAIÁS

Unha estación de tren. Catro
escritores observan o lugar
desde diferentes puntos de vista.
Nos seus ordenadores portátiles
escriben en vivo o que ven na
estación. E tamén escriben sobre
outras cousas, ás veces persoais,
ás veces inventadas, ás veces
históricas. Todo o que van escribindo proxéctase en pantallas de
vídeo. Os espectadores e os transeúntes ocasionais da estación
de tren comezan ser parte da narración dos escritores. Cando
miran as pantallas notan que se están a converter en personaxes
dunha ficción escrita no momento. Os espectadores ven como
os escritores crean unha sorte de novela en vivo tomando a
realidade específica que os rodea. E á vez teñen a posibilidade
de “actuar”, intervir esa ficción; son parte da creación colectiva
dunha narración que reflexa un tempo e un espazo. Ao xeito
dunha cámara de seguridade que rexistra todos os movementos de
persoas anónimas no espazo público, cada escritor crea narracións
instantáneas que reflicten o que ve ou imaxina sobre a xente e as
posibles historias escondidas nese lugar de paso. Mariano Pensotti
(Bos Aires - 1973) formouse en cine, artes visuais e teatro. As
súas obras foron presentadas en Arxentina e en festivais e teatros
de Bélxica, Alemaña, Francia, Irlanda, Letonia, Brasil, Canadá,
Xapón, Austria, España, Chile, Inglaterra, Dinamarca e Suíza.
Polo seu traballo obtivo os premios Rozenmacher, Clarín e o
Premio F; e as bolsas Unesco-Aschberg, Rockefeller Foundation,
Fundación Antorchas e Casa de América de Madrid.

Ficha artística

Estrea:

Setembro 2010, Estación de Subte
Hallesches Tor-Berlín. Festival Ciudades Paralelas.
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A teoría dos seis graos de
separación defende que calquera
persoa no planeta está a seis ou
menos unións de distancia de
calquera outra persoa. Trinta
historias, grandes ou pequenas,
insólitas ou comúns, filosóficas,
científicas ou anecdóticas que,
a primeira vista, pouco ou nada
teñen en común. BERLIN falou
coas persoas que están detrás
destas historias e, recollidas en
forma de monólogos filmados,
as reuniron nunha inmensa
mesa redonda, que podería
ser un barco á deriva, ou unha
nave espacial. O público é
convidado a un tête à tête con
estes protagonistas. Fundada hai
dez anos por Bart Baele e Yves
Degryse, BERLIN construíu
unha obra impresionante con
instalacións e espectáculos nos
que todos os medios técnicos
son posibles, nunha zona de
Estrea:
conflito permanente entre
2014
documental e ficción. O punto
de partida de cada un dos
espectáculos de BERLIN é unha cidade ou rexión nalgún lugar
do planeta. Traballan a partir do documental e o transdisciplinar.
Centrándose nunha pregunta de investigación específica,
involucran diferentes medios dependendo do contido do
proxecto. Comezaron a serie Holoceno (era xeolóxica actual) coas
actuacións Jerusalén, Iqaluit, Bonanza e Moscú. Uns anos máis
tarde, BERLIN comezou un novo ciclo: Horror Vacui (o medo
ao baleiro) do que Tagfish e Land's End son os dous primeiros
episodios. BERLIN está actualmente traballando en novas
actuacións en ambos os dous ciclos.
Concepto: BERLIN (Bart Baele e
Yves Degryse) |Banda sonora e
mesturas: Peter Van Laerhoven |
Texto: Kirsten Roosendaal, Yves Degryse, Bart Baele | Cámara: Geert
De Vleesschauwer | Escenografía:
BERLIN, Manu Siebens | Dirección
técnica: Robrecht Ghesquière |
Produción e comunicación: Laura Fierens | Director xeral: Kurt Lannoye |
Produción: BERLIN | Coprodución:
Deutsches Schauspielhaus Hamburg
[DE], Kunstenfestivaldesarts [Brussels,
BE], le CENTQUATRE [Paris, FR],
Dublin Theatre Festival [Dublin, IE],
Centrale Fies [Dro, IT], Noorderzon
Performing Arts Festival [Groningen,
NL], La Bâtie – Festival de Genève
[Genève, CH], Zomer van Antwerpen [BE] | Proxecto coproducido
por NXTSTP, co apoio de European
Union’s Culture Programme and
ONDA - Office national de diffusion
artistique. BERLIN é artista asociado
de CENTQUATRE – Paris [FR] co
apoio do Goberno flamenco

Gaiás, Cidade da Cultura

Escenas do cambio 2017

ESCENA
ANT HAMPTON

THE QUIET
VOLUME
ANT HAMPTON E TIM ETCHELLS
Reino Unido/Bélxica | 20 minutos
Do 31 Xaneiro ao 5 Febreiro | Sete pases cada día:
16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10 e 18:30
horas.

LOÏC BENOIT

HORION
MALIKA DJARDI
Francia | 70 minutos
31 Xaneiro | 19:00 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

BIBLIOTECA E ARQUIVO DE GALICIA

Denominada como unha peza de
auto-teatro, The Quiet Volume
ocupará o espazo da Biblioteca
da Cidade da Cultura a través de
auriculares. O "libro silencioso"
é unha performance bisbada,
auto-xerada e automática para
dúas persoas na sala de lectura
dunha biblioteca. A peza explora
a tensión que caracteriza e
irmanda ás bibliotecas en todo o
mundo: ese estado, mestura de
silencio e lectura concentrada,
no que as persoas se mergullan
cando len un libro, cada un de
forma íntima pero nun lugar
público. Dous espectadores/
participantes están sentados un
ao lado do outro xunto a un feixe
de libros. Reciben instrucións escritas e bisbadas que os guiarán
nunha enigmática viaxe polas páxinas. Entre eles desenvólvese ese
feitizo que se atopa latente na lectura íntima e solitaria dun libro
e que agora viaxa en silencio de lector en lector. Ant Hampton
(1975) fundou Rotozaza en 1998, un proxecto que explora o
uso das instrucións que se dan a “artistas invitados” sen ningún
ensaio previo, directamente sobre o escenario e en formatos máis
íntimos, nos que os intérpretes son os mesmos espectadores
(Auto-teatro). Tim Etchells (1962) é un artista e escritor
norteamericano residente en Inglaterra. Traballou en diferentes
ámbitos e é o director artístico de Forced Entertainment. Ao longo
da súa carreira levou a cabo performances, instalacións, vídeos e
proxectos editoriais, ademais de dedicarse tamén á fotografía e á
literatura de ficción. Expuxo en sedes como o MACBA, Barcelona
(2009), a Bienal de Göteborg (2009), Art Sheffield (2008) ou
Manifesta 7 (2008).

Ficha artística

Voces versión inglesa: Ant Hampton,
Seth Etchells, Jenny Naden | Produción artística: Katja Timmerberg
|Gravacións: Binaural TiTo Toblerone
|Comisionada e producida por:
Ciudades Paralelas, festival de
teatro móvil comisariado por Stefan
Kaegi e Lola Arias | Director xeral:
Katja Timmerberg |Coprodución
HAU Berlin, Schauspielhaus Zürich
| Coa colaboración de: GoetheInstitute Warschau, Teatr Nowy e
a fundación de Teatr Nowy | Co
apoio de: Kulturstiftung des Bundes,
a fundación cultural suíza Pro Helvetia, Goethe Institute Buenos Aires
|Coprodución: Vooruit Arts Centre,
Bélxica.

Un “horion” en francés antigo é
un golpe violento na cabeza ou
os ombreiros. Esta peza trata
de golpes: o dueto creado por
Malika Djardi foi composto
como un álbum musical con
diferentes pezas. Neste álbum os
instrumentos son substituídos por
movementos, accións, expresións,
disfraces ou obxectos: os
bailaríns son como monicreques,
oscilan entre homes primitivos
e techno-sapiens xogando
con referencias culturais para
producir coreografías poéticas e
rítmicas. Son golpes literais, pero
son tamén descargas rítmicas,
enerxéticas ou poéticas. Os dous
bailaríns poden ser Adán e Eva,
son ás veces acedos e ás veces
cómicos. Esta mestura de humor
e brutalidade, de amor e de odio,
atravesa a coreografía e fai da
peza unha exploración poética da
relación. Evócanse, finalmente,
os golpes que necesitamos dar
ao redor de nós mesmos para
Estrea:
Maio, 2016. La Chaufferie, Saintconstruír e avanzar. Unida pola
Denis, Francia. Danseur 2016.
linguaxe, por actitude e por
Estrea en España no Festival Escenas
presenza a Marlene Monteiro,
do Cambio 2017.
Cecilia Bengolea e François
Chaignaud, ou Trajal Harrell,
con quen ademais traballou, Malika Djardi é unha das revelacións
da danza francesa dos últimos anos, unha forma de bailar e de vivir
única, excepcional.
Ficha artística

Concepción e coreografía: Malika
Djardi | Interpretación: Nestor Garcia Diaz e Malika Djardi |Batería:
Nicolas Taite | Son e composición:
Thomas Turine e Benoist Bouvot |Luces: Mathilde Chamoux | Vestiario:
Ateliers de couture du Théâtre de
Liège/ La Bourette/ Marie-Colin
Madan/Nodd Architecture | Escenografía: LFA Looking For Architecture
| Asesor de dramaturxia: Youness
Anzane | Produción: Association
Stand | Coprodución: Rencontres
Chorégraphiques Internationales de
Seine-Saint Denis, Théâtre de Liège,
Charleroi Danses, manège, scène
nationale - reims,L'échangeur –CDC
Hauts de France | Co apoio de:
CND Centre National de la Danse
(Pantin), CND Centre National de la
Danse Rhône-Alpes (Lyon), Scène7/
Le Croiseur (Lyon), La RaffinerieCharleroi Danses, manège, scène
nationale-reims, L'échangeur -CDC
Hauts de France | Agradecementos
a: Jean Baptiste Ginier Gillet, Pierre
Droulers, Youness Khoukhou, Loup
Gangloff, Julia Kat, Yannick Kosc.

Malika Djardi. Despois da súa formación en Belas Artes, cursou
estudos universitarios en Artes Escénicas na Universidade Lumière
Lyon 2. En 2006, presenta a súa primeira creación, La Dispute. En
2008 presenta o seu primeiro traballo en solitario, Replay, que será
o punto de partida dun traballo máis amplo no proceso creativo.
Malika Djardi recibe actualmente formación coreográfica no
Centro Nacional de Danza Contemporánea de Angers.
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ESCENA
WIM PANNECOUCKE

YO EN EL
FUTURO

ADELANTE LA
S E LVA

FEDERICO LEÓN
Arxentina | 60 minutos
31 Xaneiro | 21:30 horas

ALEJANDRA POMBO
Galicia | 60 minutos aprox.
1 Febreiro | 19:00 horas

TEATRO PRINCIPAL

SALA 3. MUSEO CENTRO GAIÁS

Yo en el futuro, escribe Óscar
Cornago, é unha sorte de
cerimonia escénica de pouco
menos dunha hora de duración,
unha cerimonia, por tanto, da
repetición. É o ritual de amosar
algo e amosarse a outros, e o que
se amosa son unhas películas
que os mesmos personaxes que
as amosan gravaron de nenos.
Como todo ritual, ten algo de
confrontación cun pasado,
que se fai presente en escena,
e algo tamén de xa sabido, de
aprendido. A proxección destas
gravacións ocupa o centro da
obra, pero non son o centro
da obra; o centro está no que
ocorre en escena, no que está
ocorrendo mentres se amosan
esas imaxes, en como se están
mirando e o que experimentan
os que as miran, outro proceso
escénico por natureza. Ese acto
de mirar dá lugar a un pequeno
ritual de iniciación, onde os
maiores inician aos menores,
a través do feito de amosarlles
Estrea:
algo, de dirixirlles a mirada,
2009 no Kunstenfestivaldesarts
e con ela, a vida, nun sentido
(Bruxelas)
determinado. Como en todo
ritual hai un grao de violencia,
a violencia dunha orde (escénica) imposta, a orde precisa co que
todo ten que suceder, co que todo se ten que repetir, o trauma do
paso dun estado a outro, da nenez á adolescencia, da adolescencia
á vellez, a violencia dunha perda. Federico León (Bos Aires, 1975).
En teatro escribiu e dirixiu Cachetazo de campo, Museo Miguel
Ángel Boezzio, Mil quinientos metros sobre el nivel de Jack, El
adolescente, Yo en el Futuro, Las Multitudes e Las ideas. Escribiu,
dirixiu e actuou na súa primeira película, Todo juntos. En 2007
escribiu e dirixiu, xunto a Marcos Martínez, a súa segunda
película: Estrellas. En 2009, xunto a Martín Rejtman, escribiu e
dirixiu Entrenamiento elemental para actores. En 2014 realizou
La última película, unha serie de intervencións en ex cines
transformados en estacionamentos de coches.

Ficha artística

Ficha artística

Unha creación de: Federico León
& Marianela Portillo, Julián Tello,
Jimena Anganuzzi Esteban Lamothe
|Actriz en escena: Elisabeth Bagnes
|Actores en vídeo: Jimena Anganuzzi, Oscar Grilli, Esteban Lamothe,
Isabella Longhitano, Dina Minster,
Marianela Portillo, Belén Pulvirenti,
Federico Rosenzvaig |Casting:
María Laura Berch | Son: Catriel
Vildosola |Montaxe: Martín Mainoli
- Catalina Rincón|Maquillaxe e
peinado: Néstor Burgos | Vestiario:
Valentina Bari | Escenografía:
Ariel Vaccaro | Arte: Mariela
Rípodas | Música: Carmen Baliero
e Yo en el Futuro | Técnica xeral e
colaboración artística: Julián Tello
| Posprodución e técnico de vídeo:
Alejandro Soler |Cámara e fotografía: Guillermo Nieto |Deseño de
luces: Alejandro Le Roux - Guillermo
Nieto | Dirección: Federico León
| Yo en el futuro é unha produción
de: Complejo Teatral, Buenos Aires,
en co-produción con Kunstenfestivaldesarts (Bruxelas), HAU Theater
(Berlín), Festival delle Colline Torinesi
(Torino) e Steirischer Herbst Festival
(Graz).
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Produción de películas apoiada
por: PACT Zollverein, The Project
What is Third, CA2M, La Casa
Encendida, Matadero Madrid, MAC
| Asistencia artística: María Jerez |
Agradecementos: Loreto Martínez
Troncoso, María Jerez, Silvia
Zayas, Alberto Anglade, Märten
Spängberg, Velasco Broca, Clean
Room, Manu Pombo, Manuel Pombo
e Victoria Suárez.

Estrea:

Estrea absoluta no festival Escenas
do Cambio 2017.

Descubrir o escuro sen poñelo
ao descuberto e dobrar onde o
interior chega a ser exterior.
Aparición ou desaparición?
O que une as cousas entre
si é a insignificancia da súa
oposición e como todos os opostos
enfrontados, non hai nada que
reconciliar. É simplemente unha
cuestión de iluminación. Cando
a luz se move, unha superficie
é revelada. Cando un buraco
se move, unha superficie é
inventada. Así que non preguntes
que é o que deberías ver, senón
onde esta o teu lugar.

Na fronteira das artes visuais, o cine e as artes en vivo, Alejandra
Pombo (Santiago de Compostela, 1979) presenta o seu último
traballo Adelante la selva, que ela define como unha experiencia
cinemática. Licenciada en Artes Visuais na Facultade de Belas
Artes da Universidad Complutense de Madrid, Alejandra Pombo
amplía os seus estudos académicos en Barcelona realizando
o mestrado en Artes Dixitais da Universidade Pompeu Fabra
e cursando o PEI (Programa de Estudos Independentes)
impartido polo MACBA. Actualmente está realizando a súa tese
doutoral. Como artista móvese entre a performance, a poesía e a
experimentación coa imaxe en movemento.

Gaiás, Cidade da Cultura

Escenas do cambio 2017

ESCENA

RESACA

E N T R E L O Q U E YA
N O E S TÁ Y L O Q U E
T O D AV Í A N O E S T Á

ILMAQUINARIO
Galicia | 75 minutos
1 Febreiro | 21:30 horas

JUAN DOMÍNGUEZ
Alemaña | 60 minutos
2 Febreiro | 18:30 horas

SALÓN TEATRO

SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

No verán de 2016, cinco amigos
deciden xuntarse co ánimo
de reconstruír a súa propia
memoria xeracional e familiar
a través da historia dunha
persoa común que desapareceu
e marcou as súas vidas: Álex.
Un feixe de cadernos, centos de
pensamentos, conversacións,
fotos, vinilos, casetes e obxectos
diversos son os materiais
empregados como punto de
partida para unha investigación
que tamén se converte en
descuberta persoal por parte de
cada un deles. Como influíron
na conformación do discurso
individual os nosos referentes?
Cantas versións diferentes
poden existir sobre un mesmo
recordo? De que forma nos pode
Estrea:
salvar a memoria da vertixe dun
Xaneiro 2017, Auditorio Municipal
mundo de ritmos cambiantes
de Ourense, Galicia.
e imparables? Reflexionando
sobre esas preguntas, tratan
de revivir certos momentos
do pasado transitando entre
os límites da realidade e a ficción para poder comprender algo
do presente e o futuro, para entender a importancia de estar
dun lado ou outro da mesa, para buscar espazos de pausa e
rebeldía nos que poder investigar sobre as orixes. Esta é a nova
proposta da compañía galega máis prometedora dos últimos
anos. ilMaquinario é unha compañía creada no 2012 por Tito
Asorey (director), Melania Cruz, Fran Lareu, Fernando González
e Laura Míguez (intérpretes). Un proxecto de longo percorrido,
que afronta unha nova etapa con este traballo. Un teatro de
grande intensidade sustentado no traballo colectivo de artistas
novos con experiencia en diversas compañías e nas dramaturxias
contemporáneas.

Juan Domínguez quere
suspender eventos e crear
un intervalo de tempo no
que integrar o seu pasado no
seu futuro. Esta obra é unha
formulación das súas visións
e o seu desexo de atoparse
co descoñecido a través da
linguaxe. Domínguez non
traballaba só desde hai 14 anos.
Estrea:
Naquel entón, a coreografía do
Xullo 2016, Antic Teatre al Grec,
seu traballo propoñíase cun
Barcelona.
texto en cartóns que o público
lía. Agora, vai falar de si mesmo
xerando un autorretrato no que
cita a algúns dos seus amigos e a si mesmo. Juan Domínguez, un
dos coreógrafos de referencia en España, presenta o seu novo solo,
sempre misterioso, entre xéneros, buscando novas formas de facer
que non nos condenen a ser soamente unha parte do espectáculo.
Juan Domínguez é intérprete, coreógrafo, director escénico e
programador. Reside e traballa entre as cidades de Madrid, Berlín
e Bruxelas. O seu traballo explora a relación entre diferentes
códigos e avoga pola disolución entre a ficción e a realidade,
utilizando a unha para producir a outra e viceversa. Actualmente
está traballando na construción de contextos que xeran relacións
máis fortes e duradeiras a través da continuidade. Tamén está
traballando na idea de coautoría entre todos os axentes que
interveñen nunha experiencia performática en vivo. Algunhas das
súas son: Todos los buenos espías tienen mi edad (2002). Shichimi
Togarashi en colaboración con Amalia Fernández (2006),
blue (2009), Ya llegan los personajes en colaboración con Los
Torreznos (2011), El Triunfo de la Libertad (2014, presentada en
Escenas do Cambio 2015) en colaboración con La Ribot e Juan
Loriente, Clean Room temporadas piloto, 1, 2, e 3. (2010-2016).

Ficha artística

Elenco: Melania Cruz, Fernando
González, Fran Lareu, Laura Míguez
e Vazdim Yukhnevich | Deseño de
Escenografía: Montse Piñeiro, Laura
Iturralde | Vestiario: Yaiza Pinillos
| Iluminación: José Manuel Faro
‘Coti’| Dirección musical: Vadim
Yuknevich | Música en directo: Vadim Yuknevich, Fran Lareu, Fernando
González, Melania Cruz e Laura
Míguez | Fotografía e Vídeo: Aitor
Uve | Deseño gráfico: José Lameiras
| Textos: Tito Asorey, Ana Carreira,
Melania Cruz, Fernando González,
Fran Lareu, Laura Míguez, María
Peinado, Vadim Yuknevich | Distribución: Carlos Martínez Carbonell
(Crémilo) | Axudante de dirección:
María Peinado | Dramaturxia: Ana
Carreira e Tito Asorey | Dirección:
Tito Asorey | Unha produción de
iLMaquinario Teatro.

11

Ficha artística

Concepto e interpretación: Juan
Domínguez | Unha produción de:
Juan Domínguez | Co apoio de:
Tanznacht Berlin e Tanzfabrik Berlin/
apap-advancing performing arts
Project - Performing Europe 2020 /
EU – Creative Europe Programme |
Producción: manyone | Foto: Cuqui
Jerez.

Gaiás, Cidade da Cultura

Escenas do cambio 2017

ESCENA
IGNACIO IASPARRA

LAS IDEAS

ESE AFUERA
QUE NO ES LA
N AT U R A L E Z A

FEDERICO LEÓN
Arxentina | 60 minutos
2 e 3 Febreiro | 20:30 horas

MAGDALENA ARAU
Arxentina
3 Febreiro | 18:30 horas

SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

TORRES HEJDUK

Un artista e o seu colaborador
traballan no estudo deste último
levando a cabo diferentes
proxectos artísticos. O que parece
ser o encontro informal entre dous
amigos convértese paulatinamente
nunha intensa xornada creativa.
A obra ten lugar sobre unha mesa
de ping-pong desordenada que
o artista e o seu colaborador
utilizan como mesa de traballo.
Alí tamén se proxecta o escritorio
dun ordenador. Podemos ver
rexistros de ensaios, material de
outros proxectos en diferentes
estados creativos, ideas para
futuras obras, ideas que se lles
ocorren no momento e que se van
incorporando, e tamén outras que
se descartaron e están tiradas no
lixo do ordenador. Sobre a mesa de
ping-pong, artista e colaborador
teñen un constante intercambio –
un ping-pong – de ideas e teorías.
O espectador é convidado a seguir
este proceso desde dentro e en
tempo real: como xorden as ideas;
Estrea:
que mecanismos se activan para
Maio 2015, Kunstenfestivaldesarts
poñelas en práctica; hipóteses e
(Bruxelas)
teorías son a súa vez analizadas,
observadas e confrontadas. Todo
aquilo que o espectador ve transfórmase en material posible para unha
obra. Ás veces custa diferenciar que forma parte das súas vidas e que da
experiencia artística. Por un momento podemos entrar na cabeza dun
artista e mergullarnos nas súas ideas a través do seu ordenador. Vemos
como escribe, borra, corrixe e navega por internet. Coñecemos os seus
arquivos, a súa forma de asociar, o seu modo de ordenar, organizar e
tamén de desordenar. O ordenador convértese nun personaxe máis.
As ideas traballan os límites entre realidade e ficción. Pon en escena a
intimidade dun proceso de creación. Trátase dun proceso similar ao
que Federico León (autor e director) podería atravesar nas súas obras
xunto a Julián Tello (actor e colaborador). As ideas poderían ser as súas
ideas pero non son necesariamente as súas ideas. Eles son eles pero ao
mesmo tempo fan de si mesmos.

Estrea:

Ficha artística

Autoría: Federico León | Actúan:
Federico León, Julián Tello | Actuación en
vídeo: Maitina De Marco, Pablo Gasloli,
Alejandro Ini, Bárbara Irisarri, Alejandra
Manzo, Ana María Monti, Antonella
Querzoli, Patricia Russo, María Laura
Santos, José María Seoane, Alfredo
Staffolani, Martín Tchira, Emanuel Torres,
Gabriel Zayat |Actuación en ensaios: Ignacio Rogers | Vestiario: Paola Delgado
| Escenografía: Ariel Vaccaro | Deseño
de luces: Alejandro Le Roux | Deseño
sonoro: Diego Vainer | Realización de
obxectos: David D’orazio | Edición de
vídeo: Andrés Pepe Estrada | Posprodución audiovisual: Alejandro Soler |
Dirección de arte: Mariela Rípodas |
Dirección de fotografía: Guillermo Nieto
| Gaffer: Guillermo Saposnik | Cámara:
Guillermo Nieto | Música: Diego Vainer
| Deseño: Alejandro Ros |Fotografía:
Ignacio Iasparra | Casting: María Laura
Berch |Asesoramento técnico en vídeo:
Paula Coton, Agustín Genoud | Asistencia xeral: Malena Juanatey, Antonella
Saldicco, Melisa Santoro Aguirre |
Asistencia de dirección: Rocío Gómez
Cantero, Rodrigo Pérez | Prensa: María
Laura Lucini Monti | Xestión: Carlota
Guivernau | Produción: Rocío Gómez
Cantero, Rodrigo Pérez | Dirección:
Federico León.
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Un bandido que pasou á historia
atravesa o deserto ao lombo
do cabalo, en cada parada un
asalto e uns versos, papeis con
frases en rima que narran a súa
experiencia e insultan a quen os
lea. 1875, Black Bart é o seu alcume, o bandido cabaleiro.

Estrea absoluta no festival Escenas
do Cambio 2017.

Outro home do oeste emprende unha viaxe imposible. Remata
na Patagonia arxentina, rodeado por un horizonte infinito,
esperando que alguén o atope. As travesías son agora un recordo,
o movemento é pasado, silencio/silencio/silencio e un bosque que
lle fala. Butch Cassidy, o bandido carniceiro.
Un bandoleiro do presente foxe a toda velocidade no seu coche
repleto de cartos. Na súa viaxe, como un delirio, as imaxes se
suceden coa velocidade dun trono. Visións mudas, ruído de motor
e pneumáticos sucando a terra.
Historias onde os motivos son o camiño e a espera, e o poder teno
o son. Cal é a voz dun bosque, como resoa unha canción no corpo,
canto tarda un disparo en extinguirse, de quen é a voz que se
escoita en soños.
Magdalena Arau (La Plata, Arxentina, 1981). Comunicadora
audiovisual pola FBA-UNLP, onde exerce como docente.
Traballou en proxectos teatrais e cinematográficos como asistente
de dirección, directora e actriz, presentándose en diversos
festivais nacionais e internacionais. En BAFICI 2011 estreou
Archivo Expandido, obra de cine expandido construída a partir
de materiais visuais e sonoros afeccionados en formato orixinal
(Kunstenfestivaldesarts, Mostra de Cinema Periférico, Südpol,
entre outros). Para a edición de Espacios Revelados en Bos
Aires creou o proxecto La invención del barco es la invención del
naufragio. É membro fundador de ARCA (Archivo Regional de
Cine Amateur).
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ESCENA
BRITT HATZIUS

CRAZY BUT TRUE
(UN PROTOTIPO)

ENTRE [HU] ECOS

ANT HAMPTON
Reino Unido/Bélxica | 150 minutos
4 Febreiro | 17:30 horas

LORETO MARTÍNEZ TRONCOSO
Galicia
4 Febreiro | 00:30 horas

SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

CENTRO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Crazy But True é unha
instalación interactiva para
nenos de idades comprendidas
entre 7 e 11 anos: un panel
de expertos dirixíndose á
Estrea:
audiencia. Os nenos como eses
Abril, 2016. Espacios Revelados,
"expertos", reciben as súas
Santiago de Chile.
frases a través de auriculares,
repetindo o que escoitan polos
micrófonos, sen ensaios previos.
O que resulta é unha lista de feitos extraordinarios disfrazados
de conversa - algúns serios, outros realmente graciosos. Tes o
dobre de probabilidade de morrer esmagado por unha máquina
expendedora ca por un tiburón. De media, os tiburóns matan
a 12 humanos por ano. De media, os humanos matan 100
millóns de tiburóns por ano. Sabemos cal é o problema e somos
perfectamente capaces de arranxalo. Algunhas veces parece que
o mundo se volve máis estraño cada ano. Crazy But True expón
a nosa responsabilidade en todo isto, a nosa, a dos humanos
que viñeron antes ca nós e a dos que agora se sentan ante nós,
nas butacas, mirando e escoitando Desde fóra, a realidade da
situación vólvese transparente: nenos dicindo, polo mero feito
da diversión e a fantasía, calquera cousa que lles manden dicir.
A información que se canaliza a través dos seus oídos, dos seus
cerebros, e sae polas súas bocas. Se, a pesar do divertimento, isto
parece problemático, a provocación é coherente co propósito
máis amplo da obra: enfrontar un desafío inevitable. Para moitos
adultos é duro imaxinar un neno crecendo e absorbendo este
tipo de información. Traer un neno ao mundo é quizais a parte
sinxela. O máis difícil é traer o mundo ao neno. Crazy But True
existe como prototipo para o 2016, con aparicións en Santiago de
Chile (Espacios Revelados), Santiago de Compostela (Escenas
do Cambio) e Atenas (Bienal de Actuación "No Future").
Desenvolverase aínda máis en 2017. Ant Hampton (1975) fundou
Rotozaza en 1998, un proxecto que explora o uso das instrucións
que se dan a “artistas invitados” sen ningún ensaio previo,
directamente sobre o escenario e en formatos más íntimos, no que
os intérpretes son os mesmos espectadores (Auto-teatro).

Entre [hu] ecos é o encontro
dunha voz múltiple a partir
deses impulsos que nos levan
a espertar e reaccionar. Que é
o que me leva cada día a poñer
un pé diante do outro? Que é o
que me move e me conmove?
Que é o que me incita (e tamén
Estrea:
me impide) soñar? A partires
Estrea absoluta no Festival Escenas
do Cambio 2017.
de relatos recollidos para esta
reunión, Entre [hu] ecos é a
invocación dunha voz múltiple
que quere ser un berro, unha calma, un sosego, unha liberación,
o festexo dun sentir, dun respirar, dun palpitar, xuntos. Unha
reunión vocal-musical que convoca “aquilo que en min permanece
calado, inacabado”; a invocación dunha voz musical–animal, que
habita en nós.

Ficha artística

Escrito e dirixido por: Ant Hampton
| Produtor creativo: Katja Timmerberg.
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Ficha artística

Concepción: Loreto Martínez Troncoso | Composición musical: Ramón
Souto |Creación e interpretación:
Vertixe Sonora, participantes do
obradoiro “liberar a nosa voz” e
outros encontros durante o proceso..

Gaiás, Cidade da Cultura
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ESCENA
BOZZO

ABOUT KAZUO
OHNO

THE RETURN OF
LA ARGENTINA

TAKAO KAWAGUCHI
Xapón | 110 minutos
4 Febreiro | 20:30 horas

TRAJAL HARRELL
Estados Unidos | 30 minutos
5 Febreiro | 16:30 e 17:30 horas

SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

En About Kazuo Ohno, Takao
Kawaguchi tenta copiar a danza
de Kazuo Ohno, eliminando
calquera posible interpretación
propia e proxectando as formas
e figuras orixinais o máis exactas
posible. Canto máis se aproxima
á versión orixinal, máis clara é
Estrea:
a brecha entre as dúas versións,
Agosto 2013, Dance ga Mitai!
Festival, d-Warehouse, Toquio.
mínima pero inevitable a pesares
dos esforzos por diminuíla. O
paradoxo nesta performance
é que esta mesma distancia,
non obstante, pon de relevo as características moi distintas do
que copia. Copiar é orixinal. O espectador recorda ou imaxina a
Kazuo Ohno a través do corpo de Kawaguchi, mentres múltiples
imaxes de Ohno e o artista se fusionan. About Kazuo Ohno é, en
certo sentido, un dúo no que o artista baila coa imaxe ilusoria
de Kazuo Ohno. Takao Kawaguchi. Nado na Prefectura de Saga
en 1962, Kawaguchi é membro do grupo de artistas intérpretes
ou executantes "dumb type". Despois de participar nun círculo
de teatro en español na universidade, estudou un tipo de teatro
de movemento chamado "mime" baseado na pantomima e, ao
mesmo tempo, participou nunha serie de proxectos que van
desde o teatro experimental á danza e a arte da performance.
En 1990 uniuse á compañía de danza ATA DANCE con Atsuko
Yoshifuku e traballou nela ata 1995. A partires de 1996 uniuse
ao grupo de artistas dumb e participou na creación e nas xiras de
OR, Memorándum e Viaje. A partir de 2000, actuou con artistas
e músicos de diversos xéneros e realizou traballos en solitario
como Night Colour (2001), Di Que No Ves (2003), D.D.D. (2004)
e Tablemind (2006). D.D.D. é unha colaboración co artista de
Khoomei (canto da gorxa) Fuyuki Yamakawa, que crea traballos
sobre tecnoloxía e corpo.

Estrea:

Ficha artística

Coreografía: Ohno e Tastumi
Hijikata | Danza: Takao Kawaguchi
| Dramaturxia: Naoto Iina | Fotografías: Teijro Kamiyama | Materiais
de arquivo cortesía de: Kazuo Ohno
Dance
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Trajal Harrell, no seu traballo
como coreógrafo, embarcouse
nun proxecto a longo prazo: a
investigación e produción de
pezas de danza relacionadas co
traballo de Tatsumi Hijikata,
fundador da danza butoh. En
The Return Of La Argentina, Harrell aborda a estética de Hijikata
e o traballo de Kazuo Ohno, pioneiro da danza butoh. En The
Return Of La Argentina, Harrell aventúrase nun novo ámbito da
performatividade cun solo que recorre á memoria e á invención.
Harrell ofreceunos a súa interpretación do traballo de Ohno,
Admiring La Argentina. A peza de Ohno foi dirixida por Hijikata
e estaba inspirada na famosa bailarina española Antonia Mercé,
cuxo nome artístico era La Argentina. Para aqueles que non
coñecen o traballo orixinal de Ohno, The Return Of La Argentina
considera o espectador como esencial tanto na súa faceta de
testemuña como de admirador. A peza cuestiónanos: Que recordos
permanecen e que recordos arquivamos? Que esquecemos? E que
eliximos inventar aquí e agora? Trajal Harrell deuse a coñecer con
Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church, unha serie
de obras que teoricamente xustapoñen a tradición da danza coa
tradición temperá da danza posmoderna. Agora considéraselle un
dos coreógrafos máis importantes da nova xeración. O traballo de
Harrell pasou por numerosos festivais internacionais como The
Kitchen (NYC), New York Live Arts, ICA Boston, Philadelphia
Fringe Festival, LA’s RedCat Theater, Festival d’Automne (París),
Holland Festival (Amsterdam), Festival d’Avignon, Impulstanz
(Viena), TanzimAugust (Berlín), e Panorama Festival (Rio de
Janeiro). Recentemente rematou unha Residencia Annenberg de
dous anos no MoMA, onde dedicou a súa atención ao traballo do
fundador xaponés da danza do butoh, Tatsumi Hijikata, creando
unha serie de obras que combinan unha visión especulativa da
historia e o arquivo coa práctica da danza contemporánea e a
composición.

Xullo 2015, Centre National de la
Danse (París). Estrea en España no
Festival Escenas do Cambio 2017.

Gaiás, Cidade da Cultura
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ESCENA

E N V O LT U R A

CHEVEROGRAFÍAS

ISABEL DE NAVERÁN, IDOIA ZABALETA, PATRICIA
CABALLERO, IÑAKI AZPILLAGA, PEDRO G. ROMERO,
BOBOTE E CAMILA TÉLLEZ
Euskadi | 120 minutos
5 Febreiro | 18:30 horas

CHÉVERE
Roteiro guiado para pasear pola xeografía teatral
de Chévere en Compostela
Galicia | 50 minutos
6, 7 e 8 Febreiro | Dous pases por día: 19:30 e
21:30 horas.

SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

PUNTO DE PARTIDA: CGAC

Envoltura é un percorrido por
varias escenas inspiradas na idea
de síncope como movemento
corporal e histórico encarnado
na figura da bailarina de
vangarda Antonia Mercé, La
Argentina (1890-1936). O 18
de xullo de 1936 La Argentina
acudía en Donostia-San
Sebastián a unha exhibición de
danzas vascas organizada na
súa honra polo Padre Donostia
(José Gonzalo Zulaika),
falecendo repentinamente catro
horas despois, ao enterarse
do alzamento das tropas
franquistas e o inminente
inicio da Guerra Civil. A
morte de La Argentina resulta
significativa por canto fora a
primeira artista condecorada
polo Goberno Provisional
da Segunda República
Española. Dita condecoración
convertíaa dalgún xeito na
súa representante cultural,
nunha alegoría personificada.
Envoltura trata de entender
a convulsión física da artista
en correlato ao sentimento
colectivo, como un reflexo
Estrea:
dun quebro na liña da historia.
Decembro, 2016, Azkuna Zentroa
Este quebro repítese en
(Bilbao).
distintos momentos e de
distintas formas, a través de
artistas como o bailarín xaponés Kazuo Ohno, quen recuperara
a figura de La Argentina na súa primeira danza Butoh, creada en
resposta ás bombas de Hiroshima e Nagasaki. Esta peza créase
especificamente para o contexto da exposición 1930. En el pacto
de San Sebastián. Historia y síncope comisariada por Isabel de
Naverán, dentro do programa ‘Tratado de Paz’ de 2016.
Ficha artística

Creación e interpretación: Idoia
Zabaleta, Iñaki Azpillaga, Camila
Téllez, Patricia Caballero, Pedro G.
Romero e Bobote | Idea: Isabel de
Naverán | Composición musical
e interpretación ao piano para a
escena de Iñaki Azpillaga: Luis
Carmona | Ritmos e chasquidos na
escena de Idoia Zabaleta: Leonor
Leal | Iluminación: David Alcorta|
Fotografía: Camila Téllez | Realización de vídeo: Filmotive | Produción:
Moaré Danza con financiación
pública recibida no marco das
Acudas á produción en danza, do
Departamento de Educación, Política
Lingüística e Cultura do Goberno
Vasco (2016) | Axuda a residencias: Azala (Lasierra, Álava) e
L’animal a l’esquena (Celrá, Girona),
no contexto do programa de residencias ‘Tapete Común’, apoiado polo
INAEM; Dantzagunea (Rentería),
Última Vez (Bruselas); el Magatzen
(Barcelona); Dantzerti (Bilbao) |
Agradecementos: Tino Van der
Sman, Paz Fernández da Fundación
Juan March, Jon Bagües de Eresbil,
Tozio Mizogata de Kazuo Ohno
Dance Studio, José Ángel Etxebarria
dp Archivo Histórico Provincial Capuchinos de Pamplona-Iruña, Museo
de Bellas Artes de Álava.
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O grupo Chévere inventouse
entre bares, rúas e escolas de
Compostela en 1987, xusto antes
de iniciarse a transformación
da cidade. Chévere aprendeu
o oficio teatral explorando a
cidade, paseándoa, perdéndose nela. Meteuse dentro e sentiuna
latexar. Acabou por ocupar o lugar que lle correspondía nun
barrio marxinal que estaba xa camiño de Fisterra, provocando
que os traxectos de moitos veciños e veciñas tomasen un rumbo
non previsto por urbanistas nin políticos. E a súa práctica teatral
converteuse nunha ferramenta para documentar o proceso de
transformación vivido. Trinta anos despois Chévere e Compostela
seguen aí, pero ningunha das dúas é a mesma. Perdéronse de
vista cando Chévere tivo que exiliarse e xa lles custa recoñecerse.
Pero Chévere é un grupo de teatro con memoria urbana. Por iso
se propón cartografar escenicamente trinta anos de andar de
vagar pola sombra da cidade, para compartir un mapa emocional
que nos permita recoñecer a xeografía teatral de Chévere en
Compostela, tratando de traducir a cidade de 1987 con palabras
de 2017. Chévere propón unha intervención teatral que é un
xeito de reencontrarse coa cidade para volver habitala. Unha
experiencia teatral superposta sobre o espazo urbano. Apropiarse
do paseo como táctica de relación coa contorna para provocar
un feito escénico a pé de rúa. É apenas andar, mirar, escoitar,
sentir. Activar o encontro entre o teatro e o público. Desenvolver
unha ficción que fará aínda máis real a cidade na que seguimos
vivindo. O público seguirá a peza a través de reprodutores mp3 e
auriculares que se entregarán no punto de inicio da ruta. Chévere.
Premio Nacional de Teatro 2014 pola creación colectiva, a
transgresión de xéneros e a súa conexión coa realidade social.
As súas obras toman frecuentemente a referencia de temas
coñecidos por todos e presentes nos medios de comunicación.
Transfórmanos e retócanos para presentalos de forma lúdica ou
irónica. As súas producións apelan ao xogo e á risa como forma de
expresión. Desde os seus inicios, en 1988, representaron en todo
tipo de escenarios por numerosos países.
Estrea:

Estrea absoluta no Festival Escenas
do Cambio 2017.

Gaiás, Cidade da Cultura
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ESCENA
BOZZO

MAIDA CARVALLO

ENTRENAMIENTO
PA R A L A L I B E R TA D

A PA R AT O
RADICAL (WORK
IN PROGRESS)

CAROLINA FERNÁNDEZ
Galicia | 45 minutos
9 Febreiro | 18:30 horas

MANUELA INFANTE
Chile | 60 minutos
9 Febreiro | 20:30 horas

SALA 3. MUSEO CENTRO GAIÁS

SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

O proxecto é de carácter
biográfico e ten como eixe
vertebral a liberación do loro
que leva vivindo na familia
da autora desde hai máis
de 30 anos. Este loro estivo
sempre vivindo desde a súa gaiola encerrado e converténdose en
testemuña da memoria familiar. A través da liberación do loro,
Carolina Fernández pretende facer unha radiografía da historia
familiar e un acto de liberación persoal das dinámicas familiares
que nos impiden desenvolvernos. Formúlase o lugar da familia
como un posible lugar de peche en crise na que se inscriben
estruturas de poder que non nos permiten emprender totalmente
os nosos voos persoais. Fíos enerxéticos ou memorias do pasado
que nos condicionan desde o inconsciente. Podemos dicir que
sería un traballo de revisión xenealóxico para activar procesos de
deconstrución, provocación e renovación. Entrenamiento para
la libertad comezou en Escenas do cambio 2016, e está apoiado
por Azala. Desde unha visión posdramática, e coa presenza
real do animal, a peza creará un diálogo entre a súa persoa, a
estrutura familiar e a figura do loro e contará, desde un ángulo
pouco habitual, a historia dunha familia, e a busca incansable da
liberdade. Carolina Fernández (1978). Artista transdisciplinar. O
seu traballo é unha exposición en vivo onde audiovisual, poesía,
teatro, movemento, instalación e performance combínanse en
busca dunha linguaxe persoal. Iniciou os seus estudos en artes
escénicas hai 13 anos recibindo obradoiros de formación e cursos
de creación con diferentes profesionais como Andrés Corchero
(creación), Constanza Brincs (Procesos, trazos e corpos), Hisako
Horikawa, Regina Goerger, Yomiko Yoshioka (Butoh), Carmen
Werner (investigación coreográfica e creación), Jordi Cortés,
Guillermo Weickert (danza, teatro), Ana Vallés (Creación),
Marina Lee Tamayo (Flamenco). Estuda durante un ano no
Centro Nacional de Danza Contemporánea/ CNDC en Angers.

Ficha artística

Estrea:

Estrea absoluta en Escenas do
Cambio 2017.
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Aparato Radical é un monólogo
polifónico, ramificado,
exuberante, reiterativo, divisible
e sésil. A súa protagonista é unha
muller, que non é un individuo;
é unha multitude, un enxame.
Esta non é unha obra animal, é
Estrea:
unha obra vexetal. Baseándonos
Estrea absoluta en Escenas do
no pensamento revolucionario
Cambio 2017.
de filósofos das plantas como
Michael Marder e neurobiólogos
vexetais como Stefano Mancuso, a exploración consiste en sondar
os modos en que novos conceptos como a intelixencia vexetal, a
alma vexetativa ou a comunicación vexetal poden transformar
a nosa práctica creativa. Se aceptamos que as plantas teñen
outras formas de pensar, sentir, comunicarse, outra forma de ser
intelixentes, outra forma de conciencia e outra noción do tempo,
quizais poderemos ver transformarse as nosas propias nocións
do que é pensar, sentir, estar, comunicarse e ser consciente. En
palabras de Michael Marder, “recoñecer un “outro” válido nas
plantas é tamén empezar a entender como é ese outro vexetal que
hai dentro de nós”. Aparato radical ronda incansablemente ao
redor dun diálogo imposible, o dos seres humanos e as plantas. Un
diálogo falido coa natureza que é, quizais, o noso monólogo máis
innato. Manuela Infante. Licenciada en Artes da U. de Chile e cun
Mestrado en Análise Cultural da U. de Ámsterdam. Desde o ano
2001, xunto coa súa compañía Teatro de Chile, traballou como
dramaturga e directora montando as obras Prat, Juana , Narciso,
Rey Planta, Cristo , Ernesto , Multicancha, Loros Negros e Zoo ,
na súa maioría financiadas polo Fondo Nacional de las Artes. A
estas obras súmase a montaxe Fin (2008), producida e estreada
no festival de Módena, Italia. Tamén a obra What´s he building in
there? (2011) como residente do centro de investigación teatral
de Bob Wilson, The Watermill Center. Dirixiu as obras On the
Beach comisariada por Bob Wilson e estreada no Barishnikov Arts
Center en Nova York (2012) e Don't Feed the Humans estreada
en Hebbel am Ufer en Berlin. O seu traballo foi presentado en
Alemaña, Holanda, Irlanda, España, Italia, Estados Unidos, Perú,
México, Arxentina e Brasil.
Dramaturxia e dirección: Manuela
Infante | Elenco: Marcela Salinas |
Deseño integral: Rocío Fernández |
Produción: Carmina Infante |Coprodución: Fundación Teatro a Mil
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ESCENA
RUBÉN VILANOVA

SUMINISTROS
PORTAS ABERTAS DO LABORATORIO DE USUE
ARRIETA E VICENTE VÁZQUEZ
Euskadi / Galicia | 60 minutos
10 Febreiro | 20:30 horas

ANTES DE LA
METRALLA
MATARILE TEATRO
Galicia | 90 minutos
10 Febreiro | 22:30 horas
SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

SALA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

Suministros formúlase como
un grupo de traballo ao redor
diso que Marcel, o narrador do
tempo perdido de Proust chama
“segundo traxe máis externo”. O
obxectivo estriba en compoñer
a biografía dun dos actores non humanos que interveñan no
festival Escenas do Cambio 2017. Para iso centraremos a nosa
atención nas subministracións básicas (auga e luz) que fan posible
o evento. Entre todos os integrantes do grupo acordaremos en
que subministro fixaremos a atención e iniciaremos o estudo.
O estudo-biográfico combinará formas de rastreo e notación
coa fin de emprender unha descrición exhaustiva da actuación
do axente seleccionado que, pola súa natureza, participa en
todas as coreografías. Suministros é pois unha tentativa de
estrañamento entre figura e fondo. Marcel (ao igual que nós),
confundido e marabillado pola súa primeira experiencia no
teatro, fai unha descrición transversal do fenómeno, fixando a
súa atención en elementos considerados pasivos e sinalando así
as súas capacidades. Nós tamén trataremos de conformar unha
posible biografía daquel actor que non danza, aquel actor que non
aparenta... unha biografía do que permanece nun segundo nivel
pero en permanente acción, como aquel vello cacharro de auga
quente oculto sobre as táboas do escenario. Vicente Vázquez e
Usue Arrieta sérvense do contexto artístico e cinematográfico
para publicar a súa actividade, que definen como un proxecto
a longo prazo cuxa forma visible consideran transicional e
transitiva. Entenden a súa práctica como un xeito de investigar
e experimentar as posibilidades do colectivo. A súa obra, xa sexa
en secuencias fílmicas, textos, presentacións de diapositivas ou
outros dispositivos espazo-temporais, tenta reformular o social.
Os seus proxectos recentes, fortemente ligados ao territorio, lidan
coa noción de coreografía.

Estrea:

Estrea absoluta no Festival Escenas
do Cambio 2017.
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Antes de la metralla
non pretende ser unha
representación. É un encontro
real entre persoas que por
unha parte aportan o seu punto
de vista e, por outra, están
dispostas a amosarse máis
alá do refuxio da palabra. O
obxectivo é expoñer algunhas
orientacións e interpretacións
da escena contemporánea desde
diferentes ángulos, perspectivas
Estrea:
ou implicacións. Antes de la
Xullo 2016. Mostra Internacional
metralla idéase como un traballo
de Teatro de Ribadavia-MIT 2016
in situ, cuns días previos de
(Ourense).
encontro e cunha posta en
escena final, pero sen ánimo
de que sexa un espectáculo
pechado, senón máis ben a mostra do resultado dese encontro:
un acontecemento para un marco específico. É un proxecto en
desenvolvemento, carente de valor comercial. Os participantes,
na súa condición de cómplices, testemuñas, acompañantes e
colaboradores, están directa ou indirectamente ligados coa escena.
Todos espectadores. Matarile Teatro. Fundada en 1986, é unha das
formacións galegas máis internacionais e galardoadas. En 1993
crea e xestiona o Teatro Galán de Compostela, espazo dedicado
á programación e difusión do teatro e a danza contemporánea en
Galicia. Matarile Teatro detén a súa actividade desde setembro de
2010 a setembro de 2013, data na que reinicia as súas producións
coa estrea de Staying Alive, á que seguen Teatro Invisible,
Hombres bisagra e El cuello de la jirafa, todas elas en activo. No
2016, a compañía celebrou o seu 30 aniversario. Os espectáculos
de Matarile Teatro representáronse en cidades doutros países
como: Boston, Brasilia, París, Belgrado, Novi Sad, Porto, Leipzig,
Boloña, Dresde, Edimburgo, Bucarest, Rennes e proximamente en
Timisoara, en Romanía.
Ficha artística

Textos e coreografías: Equipo
Metralla | Dirección: Ana Vallés |
Intérpretes: Mónica García, Eduardo
Pérez-Rasilla, Celeste González, Ana
Contreras, Lara Contreras, Ricardo
Santana, Baltasar Patiño e Ana
Vallés | Axudante de dirección e
escenografía: Baltasar Patiño | Iluminación: Baltasar Patiño | Vestiario
e son: Equipo Metralla | Produción:
Laura Sánchez

Gaiás, Cidade da Cultura
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ESCENA

PORQUE YO SOY TÚ
PORQUE TÚ ERES YO
PORQUE SOMOS OTROS
PORTAS ABERTAS DO LABORATORIO DE LORETO
MARTÍNEZ TRONCOSO E ALEJANDRA POMBO.
Galicia | 60 minutos
11 Febreiro | 18:30 horas

M AT E L U N A
GUILLERMO CALDERÓN
Chile | 100 minutos
11 Febreiro | 20:30 horas
SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

SALA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

Porque yo soy tú porque tú
eres yo porque somos otros é
o resultado do obradoiro que
Loreto Martínez Troncoso e
Alejandra Pombo levarán a cabo
durante a semana do 6 ao 11 de
febreiro no marco de Escenas do
Cambio. A partir das experiencias durante esta semana escribirase
o texto poético-manifesto que realmente estará presente no
obradoiro. É dicir, après coup. Après coup, literalmente, quere dicir
despois do golpe. Comezarán por compartir as súas ferramentas
e proceso de traballo. Ambas as dúas parten nos seus "relatos"
do eu. Un eu que, como ben Rimbaud o evoca nas súas Lettres du
voyant (Cartas do vidente) é outro. Compartirán tamén lecturas,
películas, músicas, xestos, posicións… que acompañen e nutran
o seu “pasar ao acto”: a composición, publicación, manifestación
dunha múltiple voz a partir dos seus relatos, emocións, silencios e
berros. Voz que non só é palabra, todo xesto é palabra, é posición
– desde onde un fala? E como?, para, con quen? Para convocar/
activar a manifestación desta múltiple voz a partir de cada unha
das súas voces, mergullaranse en si mesmos ata acadaren ese sexto
sentido que non se ve, non se ule, non se toca, séntese. Pasarán da
acción á inacción. Da inmobilidade ao pequeno xesto. Practicarán
o “desapego emocionado” e as artes marciais, á súa maneira, a
partir do seu “non saber facer” e facelo ben, como un momento de
silencio nunha orquestra ou un instante de calma nun vendaval.

Estrea:

Estrea absoluta en Escenas do
Cambio 2017
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“Hai tres anos, Jorge Mateluna
colaborou na creación da obra
Escuela. Ese mesmo ano, a
policía detívoo a varias cuadras
do asalto a un banco e acusouno
con probas discutibles. Agora
está preso, condenado a 16
anos de cárcere. Nós cremos
que o xuízo que o condenou
é inxusto, e a obra Mateluna
tentará discutir a súa posible
Estrea:
inocencia”. Guillermo Calderón
Outubro 2016, Fundación Teatro a
é o autor desta obra que pon
Mil – Hau Hebbel Am Ufer Berlín.
Estrea en España no Festival Escenas en escena a complexidade do
caso do ex militante do Frente
do Cambio 2017.
Patriótico Manuel Rodríguez
e, a súa vez, unha obra sobre
un grupo que trata de elaborar a culpa, a idea de xustiza e a
forma na que a nosa sociedade olla cara aos ex guerrilleiros. Un
exercicio escénico para entender Mateluna e desafiar unha cultura
política que non sabe dignificar o legado dos que loitaron contra
a ditadura. Mateluna pon en evidencia os perversos mecanismos
do estado. Teatro político, urxente, imprescindible. Guillermo
Calderón. Dramaturgo e director. En Chile escribiu e dirixiu Neva,
Diciembre, Clase, Villa, Discurso e Escuela. Foi convocado para
montar unha versión de Neva no Public Theater de Nova York
e no Center Stage de Os Ánxeles, e para estrear Beben e Kuss
en Düsseldorf. As súas producións presentáronse en máis de 25
países. Escribiu conxuntamente as películas Violeta se fue a los
cielos, de Andrés Wood, e El club, de Pablo Larraín, gañadora do
Oso de Plata do Festival de Cine de Berlín, e escribiu o guión de
Neruda, tamén de Larraín.
Ficha artística

Dramaturxia e dirección: Guillermo
Calderón | Elenco: María Paz
González, Camila González,
Carlos Ugarte, Luis Cerda, Andrea
Giadach, Francisca Lewin | Deseño
integral: Loreto Martínez | Produción
e asistencia de dirección: Ana
Cosmelli |Coprodución: Fundación
Teatro a Mil – Hau Hebbel Am Ufer
Berlín.
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ESCENA

T E M P O E E S PA Ç O :
OS SOLOS DA
M A R R A B E N TA

INTRODUCING
T H E S TA R

PANAIBRA GABRIEL CANDA
Mozambique | 65 minutos
12 Febreiro | 18:30 horas

PABLO ESBERT/FEDERICO STRATE
Galicia/Madrid | 60 minutos
12 Febreiro | 20:30 horas

SALA 2. MUSEO CENTRO GAIÁS

SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

Tempo e Espaço: Os Solos
da Marrabenta explora
unha crise de identidade.
Deconstrúe representacións
culturais dun corpo "puro"
africano, en particular, o corpo
de Mozambique. Desde a
independencia de Portugal en
1975, Mozambique foi unha
terra de fendas sociais e políticas
que vén dun modelo comunista
inflexible a gradualmente abrir o
camiño cara a unha democracia
feble. A performance traballa
sobre a idea do corpo africano
de hoxe: un corpo que absorbeu
os ideais de nacionalismo,
modernidade, socialismo e
liberdade de expresión. A
obra está acompañada polo
guitarrista Jorge Domingos,
que investiga sobre a música
marrabenta, unha forma musical
nada na década de 1950 a partir
dunha mestura de influenzas
locais e europeas, especialmente
a guitarra portuguesa.
Presentado durante máis de sete
anos en países de todo o mundo,
Tempo e Espaço: Os Solos da
Marrabenta é un dos traballos
decisivos da nova danza
africana. Panaibra Gabriel Canda naceu en Maputo, capital de
Mozambique, onde vive. Comezou a bailar en 1993 como bailarín
de danzas tradicionais africanas. Realizou parte da súa formación
en danza contemporánea en obradoiros en Lisboa (organizados
polos proxectos Danças nas Cidades), onde traballou con artistas
como Vera Mantero, Frans Poelstra e Meg Stuart. En 1998 fundou
CulturArte, organización que promove o desenvolvemento de
proxectos artísticos, obradoiros e adestramento para coreógrafos
africanos.

Introducing The Star é un
espectáculo de danza, unha
película e un álbum de
música. A peza fala sobre a
necesidade de comuñón en
situacións de éxtase colectivo
físico e sonoro, e formula a
posibilidade de crer nunha
figura que sirva de facilitador
para estas experiencias, un
personaxe chamado The
Star. Para si aprópiase do
imaxinario e as estratexias do
pop, deconstruíndo a identidade
rotunda do líder noutra
identidade mutable e imprecisa,
reflectora. Introducing the Star
é un xerundio, a introdución a
un imaxinario cosmogónico. É
unha ficción musical atravesada
polo autobiográfico, unha
Estrea:
Novembro 2015, Madrid en Danza, cosmogonía épica e intimista,
Cuarta Pared.
unha fábula con coristas
embarazadas, virus voadores,
xestacións, contaxios, bebés,
ciencia ficción e música
electrónica. É unha narración fragmentada, saturada, chea de
erros e dúbidas. O madrileño Pablo Esbert, que xa nos visitou
como intérprete de Alessandro Sciarroni, e o coruñés Federico
Strate convídannos a un mundo insólito e poderoso, un espazo
imaxinario onde todo é posible.

Ficha artística

Coreografia e interpretación:
Panaibra Gabriel Canda | Música
e interpretación: Jorge Domingos
| Textos: Panaibra Gabriel Canda
| Deseño de luz: Myers Godwin |
Operadora de luz: Aude Dierkens
| Figuración: Mama África e
Lucia Pinto | Apoio administrativo:
Jeremias Canda e Panaibra Gabriel
Canda | Aderezos: ideas levadas
a cabo co apoio de Gonçalo
Mabunda |Músicas: estruturada e
inspirada pola marrabenta, música
de Mozambique, levada a cabo a
partir da análise de compositores
importantes do estilo musical: Fany
Mpfumo Trio, Fany Mpfumo, Gatika,
Ablio Mandlaze, Xidiminguana,
Feliciano “Pachu” Gomes. E a
música portuguesa “Povo que lavas
no Rio”, de J. Campos, interpretada
por Amália Rodrigues | Produción:
CulturArte (Maputo) | Coprodución:
Sylt Quelle Cultural awards 2009 –
Goethe Institut Joanesburgo | Apoio
de: Kunsten Festival des Arts, Bates
Festival, Festival Panorama, VSArtsNM | Agradecementos especiais:
Jesse Manno, Dan Minzer, Leah
Wilks, Cynthia Oliver, Elsa Mulungo,
Timotio Canda e Jorge Canda.
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Ficha artística

Un proxecto de: Pablo Esbert
Lilienfeld e Federico Vladimir Strate
Pezdirc | Iluminación: Carles Rigual
|Deseño de vestiario: Aarón López |
Mirada externa: Sonia Gómez | Música orixinal: Pablo Esbert Lilienfeld
|Narrador: Simon Foxall |Deseño
gráfico: Juan Esbert |Produción do
álbum: Fernando Vacas | Produción:
MOM EL Vivero / Marta Oliveres
- SUDHUM Teatro | Reparto da
película: Dying Breed, Heidi Smith,
Héctor Navarrete, Janet Novás,
Domas Noreika, Eglé Stirna, Agne
Kolontaite, Aušra Vismantaite, Dovile
Alseika , Agne Vaiciukevičiūtė | Coa
axuda de: Comunidad de Madrid,
La Casa Encendida e CA2M,
Graner, Paso a 2, TanzHaus Zurich,
RedicencYoyo Zeimiai-Lituania |
Grazas a: Studio DDZ.

Pablo Esbert Lilienfeld (Madrid, 1981) é coreógrafo e músico. O
seu traballo foi seleccionado en Aerowaves Europe e presentado
internacionalmente en festivais como FIDCU (Montevideo),
During TEFAF (Maastricht), B-Motion (Italia), El Grec
(Barcelona) ou 321 La Alhóndiga (Bilbao). Federico Vladimir
Strate Pezdirc (Bos Aires, 1983) é artista visual. O seu traballo
amosouse en Cinéma du Réel (Centro Pompidou, París), BFI
(Londres) e en museos como o MARCO, CGAC ou Es Baluard.
Recibiu o premio do Auditorio de Galicia, o premio proxecto
INJUVE e a bolsa de artes visuais Gas Natural Fenosa. Pablo e
Federico comezaron a colaborar en 2014 con Introducing the Star.
Cantos del Hain (2017) é o seu segundo traballo xuntos.
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ESCENA

CONFERENCIAS
CHRISTIAN BERTHELOT

MUERTE Y
REENCARNACIÓN
EN UN COWBOY
RODRIGO GARCÍA
Francia | 75 minutos
15 Febreiro | 20:30 horas

QUE CRÍTICA
N E C E S I TA M O S ?
JORGE LOURAÇO
2 Febreiro | 16:30 horas
SALA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

Escenas do Cambio conta unha
historia posible do teatro. Nesa
historia, Muerte y reencarnación
en un cowboy preséntase como
un desafío a vivir no abismo de
cada instante e un dos puntos
máis altos da obra de Rodrigo
García. A peza fala da risa, da
amizade, da parella e de todas
esas cousas transcendentais que
Estrea:
se foron perdendo e que nos
Novembro de 2009, Théâtre Natiocondenan a unha irremediable
nal de Bretagne en Rennes.
soidade. Rodrigo García,
fiel profeta destes tempos
electrónicos, é capaz de ver máis
aló e o di alto e claro. Sen dobres tintas, sen precaucións. E iso fai
dano. Os dous personaxes teñen a vontade de non transfigurar
nada, de nomear o que se pensa sen rodeos, e chegar ata o fondo
da cuestión sen reservar nada. Obra cumio de Rodrigo García,
os dous actores son axitados polos touros mecánicos. Once anos
despois de presentar Accidens en la Sala Nasa, Rodrigo volve a
Santiago con este traballo irreverente e brutal.
Ficha artística

Unha proposta de: Rodrigo García |
Escena: Juan Loriente, Juan Navarro,
Marina Hoisnard | Iluminación:
Carlos Marquerie | Director técnico:
Roberto Cafaggini | Son: Vincent Le
Meur | Xerente: Jean-Pierre Timous
| Produción da xira: Diego Lamas |
Produción: La Carnicería Teatro-Madrid, Théâtre National de Bretagne.

De Rodrigo García díxose que é “autor de textos que estalan como
bombas”. Nado en Arxentina en 1964 pero afincado en España
desde moi novo é tamén artista de vídeo, intérprete e director
de escena. Creador atípico que conxuga nos seus espectáculos
elementos do pasado e da cultura popular de hoxe, elabora xunto
a súa compañía La Carnicería Teatro unha linguaxe teatral
sorprendente que recolle as ideas e as emocións que axitan á nova
xeración teatral. Cos seus espectáculos corrosivos e de marcado
acento propio, Rodrigo García participou nos principais teatros
e festivais europeos, converténdose nun dos creadores máis
protagonistas da escena internacional do momento. Tras o éxito
de Conocer gente, comer mierda (1999) e Haberos quedado en casa,
capullos (2000) no circuíto de salas alternativas, Rodrigo García
estrea Aftersun (2001). Entre as súas últimas pezas se atopan
Versus (2008), En algún momento de la vida deberías plantearte
seriamente dejar de hacer el ridículo (2007), 2186 (2007), Arrojad
mis cenizas sobre Mickey (2006), Aproximación a la idea de la
desconfianza (2006) e Prefiero que me quite el sueño Goya a que lo
haga cualquier hijo de puta (2004).
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“Que crítica necesitamos?" Esta pregunta pode ser feita polos
artistas profesionais, e tamén polos programadores, xornalistas,
espectadores e artistas amadores. Non obstante, só pode ser
respondida con propiedade por quen viste a pel do crítico/a e sente
na pel as consecuencias do que escribiu. Un exercicio da crítica
subordinado ao que os outros necesitan nunca será necesario nin
necesaria. É necesaria, si, unha crítica que sexa teatral no sentido
estrito: un acto visible de transformación.
Jorge Louraço (Nazaré-Portugal, 1973) escribiu O Espantalho
Teso e Xmas qd Kiseres, entre outras pezas. Formado en Relacións
Internacionais e en Antropoloxía Social, fixo a Oficina de Escrita
Teatral de A. Mercado no Dramat; o Seminário Traverse Theatre
nos Artistas Unidos; a residencia internacional do Royal Court
Theatre; e o Seminário de Escrita Teatral de J. S. Sinisterra no TN
Dona Maria II. É docente da ESAP, da ESMAE e de Balleteatro,
foi docente da ACE, e é crítico teatral do xornal Público. Escribiu
tamén Verás que tudo é verdade, sobre Folias, grupo de teatro de
São Paulo, Brasil.

Gaiás, Cidade da Cultura
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CONFERENCIAS

O T E AT R O F Ó R A
D O T E AT R O .
ANT HAMPTON
3 Febreiro | 16:30 horas
SALA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

MAGDALENA ARAU
4 Febreiro | 16:30 horas
SALA SEMINARIO. MUSEO CENTRO GAIÁS

FEDERICO LEÓN
7 Febreiro | 18:30 horas
CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

Ant Hampton (1975) fundou Rotozaza en 1998, un proxecto que explora o
uso das instrucións que se dan a “artistas invitados” sen ningún ensaio previo,
directamente sobre o escenario e en formatos más íntimos, no que os intérpretes
son os mesmos espectadores (Auto-teatro). Entre 1999 e 2009 Rotozaza colaborou
con Silvia Mercuriali. O proxecto Autorretrato de Ant Hampton continúa a
desenvolverse hoxe en día, con versións de 7 producións en máis de 35 idiomas
diferentes.
Magdalena Arau (La Plata, Arxentina, 1981). Comunicadora audiovisual
pola FBA-UNLP, onde exerce como docente. Traballou en proxectos teatrais e
cinematográficos como asistente de dirección, directora e actriz, presentándose
en diversos festivais nacionais e internacionais. En BAFICI 2011 estreou Archivo
Expandido, obra de cine expandido construída a partir de materiais visuais e sonoros
afeccionados en formato orixinal (Kunstenfestivaldesarts, Mostra de Cinema
Periférico, Südpol, entre outros). Para a edición de Espacios Revelados en Bos Aires
creou o proxecto La invención del barco es la invención del naufragio. É membro
fundador de ARCA (Archivo Regional de Cine Amateur).
Federico León (Bos Aires, 1975). En teatro escribiu e dirixiu Cachetazo de
campo, Museo Miguel Ángel Boezzio, Mil quinientos metros sobre el nivel de Jack, El
adolescente, Yo en el Futuro, Las Multitudes e Las ideas. Escribiu, dirixiu e actuou
na súa primeira película, Todo juntos. En 2007 escribiu e dirixiu xunto a Marcos
Martínez, a súa segunda película: Estrellas. En 2009, xunto a Martín Rejtman,
escribiu e dirixiu Entrenamiento elemental para actores. En 2014 realizou La última
película, unha serie de intervencións en ex cines transformados en estacionamentos
de coches. Polo seu traballo obtivo diversas distincións: Primeiro Premio de
Dramaturxia do Instituto Nacional de Teatro, Premio Konex 2004 en letras pola
produción do quinquenio, Fondo Nacional de las Artes, Primeiro Premio Nacional
de Dramaturxia 1996-1999, entre outras.
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CINE

ESTRELLAS

ENTRENAMIENTO
E L E M E N TA L PA R A
ACTORES

FEDERICO LEÓN / MARCOS MARTÍNEZ
7 Febreiro | 16:30 | 64 minutos

FEDERICO LEÓN / MARTÍN REJTMAN
7 Febreiro | 17:35 | 52 minutos

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA

Os habitantes de Villa 21, barriada de Bos Aires, deciden sacar
partido da súa paupérrima situación: Por que contratar actores
para que fagan de pobres cando se pode contratar pobres
verdadeiros? E así, liderados por Julio Arrieta, constitúense nunha
factoría cinematográfica independente que ofrece personaxes de
caracterización para o cine (alcólicos, drogadictos, delincuentes)
reais, construtores de decorados capaces de levantar unha casa en
tres minutos. Villa 21 convértese desta forma nun set de rodaxe
que incluso Alan Parker chega a visitar en busca de localizacións
para a súa película "Evita".

Un director de teatro e un cineasta xúntanse para realizar unha
película sobre a formación de actores. O resultado, unha ficción
onde os “estudantes” son nenos e nenas de entre 8 e 12 anos e onde
dous profesores de teatro aplican dous métodos case contrarios,
como se realmente fose posible crear un adestramento elemental
para actores. Pero é posible? É posible formar por dentro e por
fóra, saírse do corpo, transformarse? “Facer de outro non é
calquera cousa”, conclúe un dos personaxes.
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CINE

L A B O R AT O R I O S

INTRODUCING
T H E S TA R

SUMINISTROS

PABLO ESBERT/FEDERICO STRATE
12 Febreiro | 22:00 horas | 70 minutos

DIRIXIDO POR USUE ARRIETA E VICENTE VÁZQUEZ
Do 31 de xaneiro ao 10 de febreiro

SALA 1. MUSEO CENTRO GAIÁS

Introducing The Star é un espectáculo de danza, unha película e
un álbum de música. A peza fala sobre a necesidade de comuñón
en situacións de éxtase colectivo físico e sonoro, e formula a
posibilidade de crer nunha figura que sirva de facilitador para estas
experiencias, un personaxe chamado The Star. Para si aprópiase
do imaxinario e as estratexias do pop, deconstruíndo a identidade
rotunda do líder noutra identidade mutable e imprecisa,
reflectora. Introducing the Star é un xerundio, a introdución a un
imaxinario cosmogónico. É unha ficción musical atravesada polo
autobiográfico, unha cosmogonía épica e intimista, unha fábula
con coristas embarazadas, virus voadores, xestacións, contaxios,
bebés, ciencia ficción e música electrónica. É unha narración
fragmentada, saturada, chea de erros e dúbidas. O madrileño
Pablo Esbert, que xa nos visitou como intérprete de Alessandro
Sciarroni, e o coruñés Federico Strate convídannos a un mundo
insólito e poderoso, un espazo imaxinario onde todo é posible.
Pablo Esbert Lilienfeld (Madrid, 1981) é coreógrafo e músico. O
seu traballo foi seleccionado en Aerowaves Europe e presentado
internacionalmente en festivais como FIDCU (Montevideo),
During TEFAF (Maastricht), B-Motion (Italia), El Grec
(Barcelona) ou 321 La Alhóndiga (Bilbao). Federico Vladimir
Strate Pezdirc (Bos Aires, 1983) é artista visual. O seu traballo
amosouse en Cinéma du Réel (Centro Pompidou, París), BFI
(Londres) e en museos como o MARCO, CGAC ou Es Baluard.
Recibiu o premio do Auditorio de Galicia, o premio proxecto
INJUVE e a bolsa de artes visuais Gas Natural Fenosa. Pablo e
Federico comezaron a colaborar en 2014 con Introducing the Star.
Cantos del Hain (2017) é o seu segundo traballo xuntos.

Claro que mentres que non oín á Berma gocei. Gocei
Suministros formúlase
na praciña que precedía ao teatro, cos seus castiñeiros
como un grupo de traballo
sen follas, que dúas horas despois relucirían con
ao redor diso que Marcel, o metálico reflexo en canto as luces de gas iluminaran
narrador do tempo perdido os detalles do seu ramaxe; gocei ao pasar por delante
de Proust chama “segundo dos empregados que recollen os billetes, eses cuxo
nomeamento, ascenso e fortuna dependían da gran
traxe máis externo”.
artista -que era a única que mandaba naquela
administración pola que pasaban obscuramente
O obxectivo estriba en
directores e directores puramente efémeros e
compoñer a biografía dun
nominais-, e que recibiron as nosas entradas sen
dos actores non humanos
ollarnos porque estaban moi preocupados pensando
que interveñan no festival
en se terían sido ben dadas ao persoal novo as ordes
da señora Berma; en se a claque comprendera ben
Escenas do Cambio 2017.
que nunca tiña que aplaudila a ela; en que as fiestras
Para iso centraremos
debían estar abertas mentres ela non estivera en escena
a nosa atención nas
e logo pechadas todas; en se porían ben o cacharro de
auga quente disimulado xunto a ela para que non se
subministracións básicas
alzara polvo das tablas; porque, en efecto, un momento
(auga e luz) que fan
máis tarde pararía diante do teatro o seu coche de
posible o evento. Entre
dous cabalos con longas crins, e del ía baixar a artista,
envolta en peles, contestando aos saúdos con huraño
todos os integrantes do
e mandaría a unha das súas doncelas que fóra
grupo acordaremos en que xesto;
a enterarse de cal era o proscenio reservado para os
subministro fixaremos a
seus amigos, da temperatura da sala e do porte das
acomodadoras, pois público e teatro non eran para ela
atención e iniciaremos o
estudo. O estudo-biográfico máis que como un segundo traxe máis externo, no que
ía meterse, e un medio mellor ou peor condutor que o
combinará formas de
seu talento tiña que atraversar. (En busca do tempo
perdido, libro II Marcel Proust)
rastreo e notación coa
fin de emprender unha
descrición exhaustiva da
actuación do axente seleccionado que, pola súa natureza, participa
en todas as coreografías. Suministros é pois unha tentativa de
estrañamento entre figura e fondo. Marcel (ao igual que nós),
confundido e marabillado pola súa primeira experiencia no
teatro, fai unha descrición transversal do fenómeno, fixando a
súa atención en elementos considerados pasivos e sinalando así
as súas capacidades. Nós tamén trataremos de conformar unha
posible biografía daquel actor que non danza, aquel actor que non
aparenta... unha biografía do que permanece nun segundo nivel
pero en permanente acción, como aquel vello cacharro de auga
quente oculto sobre as táboas do escenario.

Vicente Vázquez e Usue Arrieta sérvense do contexto
artístico e cinematográfico para publicar a súa actividade, que
definen como un proxecto a longo prazo cuxa forma visible
consideran transicional e transitiva. Entenden a súa práctica como
un xeito de investigar e experimentar as posibilidades do colectivo.
A súa obra, xa sexa en secuencias fílmicas, textos, presentacións
de diapositivas ou outros dispositivos espazo-temporais, tenta
reformular o social. Os seus proxectos recentes, fortemente
ligados ao territorio, lidan coa noción de coreografía.
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L A B O R AT O R I O S

I N I C I O - E S TA L L A

TA L L E R D E
E X P E R I M E N TA C I Ó N C O N
OBJETOS PERSONALES

DIRIXIDO POR IDOIA ZABALETA
Do 31 de xaneiro ao 4 de febreiro.
10.30 a 14.30 horas

DIRIXIDO POR FEDERICO LEÓN
3 febreiro – 6 febreiro

Este laboratorio está dirixido a creadores e creadoras interesadas
en compartir as fases iniciais dun proceso de creación.
Traballaremos de forma colectiva nunha serie de ferramentas que
nos axudarán a traducir as inquedanzas que mobilizan o desexo
de comezar a traballar sobre algo en xestos xerminais, xestos de
inicio. Paralelamente, adestraremos modos de lectura sobre o que
eses xestos están propoñendo, máis aló ou máis aquí, do desexo
de inquedanza que os orixinou. Da especulación á acción. Da
enunciación á activación do xesto. Do xesto á lectura. Da lectura
á re-enunciación. Da re-enunciación ao estalido de posibilidades.
Do estalido á renuncia. Do xesto renuncia á reanudación do xesto.

Baixo a forma dun proceso que conxugará a actuación, a escrita e
a dirección, indagarase sobre as posibilidades de construír ficción
servíndose de elementos da realidade. Isto levarase a cabo a partir
de historias e obxectos persoais dos participantes: cartas, fotos
familiares, roupa, diplomas, diarios íntimos, trofeos, debuxos,
etc. Materiais reais postos en funcionamento para explorar nas
diferentes ficcións que cada un pode construír coa súa propia vida.
O obxecto a estudar é a persoa e a súa historia. O que o estuda e o
exhibe, a mesma persoa.

Idoia Zabaleta. Coreógrafa. Na Facultade de Bioloxía
especializouse en ecosistemas e dinámica de poboacións.
Estuda nova danza e improvisación en Barcelona, Florencia,
Amsterdam e Nova York. Traballa coa compañía Mal Pelo entre
1995 e 1999. Desde o ano 2000 coproduce e crea o seu propio
traballo, colaborando con outros artistas e investigadores como
Isabel de Naverán, Filipa Francisco, Antonio Tagliarini, Ixiar
Rozas, Sofia Asencio entre outros. O seu traballo puido verse
en festivais e encontros de ámbito internacional. Imparte clases
en diversos mestrados e cursos de posgraduado. Desde 2008,
constrúe e goberna xunto con Juan González o espazo de creación
e residencias artísticas AZALA, situado na mesma vila onde vive
(www.azala.es).

24

Nunha segunda instancia, cada participante realizará un proceso
de depuración que consistirá en seleccionar, ordenar, reordenar,
clasificar, para logo amosar, explicar, sinalar. O obxectivo radicará
en atopar series, agrupacións de obxectos baixo lóxicas diversas.
Por exemplo: alguén elixe contar a súa vida a partir da exhibición
e narración das súas cicatrices; outro expón, como nunha feira
ambulante, todos os obxectos que roubou na súa vida; na acción
de ler as cartas que o seu pai lle escribiu a súa nai durante o
servizo militar, unha filla atopa a mellor maneira para narrarse.
Manipulación da propia historia. Que se mostra? Como se
mostra? En que orde? O que non se mostra. Cal é a forma escénica
específica que atopa cada un para expoñerse? O pasado como
peza de museo. A persoa como museo en si mesma. O teatro como
museo dunha vida.
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PORQUE YO SOY TÚ
PORQUE TÚ ERES
YO PORQUE SOMOS
OTROS
OBRADOIRO PRÁCTICO EMBRUXADO POR LAS
INVICTAS
Do 6 ao 10 de febreiro 2017

Este taller será un taller máis práctico que teórico. É máis, será
a partir das nosas experiencias durante esta semana que será
escrito o texto poético-manifesto que realmente presente este
taller. É dicir, après coup. Après coup, literalmente quere dicir,
despois do golpe. Comezaremos por compartir convosco as nosas
ferramentas e proceso de traballo. Ambas as dúas partimos nos
nosos "relatos" do eu. Un eu que, como ben Rimbaud o evoca nas
súas Lettres du voyant (Cartas do vidente) é outro. Compartiremos
tamén lecturas, películas, músicas, xestos, posicións… que
acompañen e nutran o noso “pasar ao acto”: a composición,
publicación, manifestación dunha múltiple voz a partir dos nosos
relatos, emocións, silencios e berros.
Voz que non só é palabra, todo xesto é palabra, é posición – desde
onde un fala? E como?, para, con quen?
Para convocar/activar a manifestación desta múltiple voz a partir
de cada unha das nosas voces, mergullarémonos en nós mesmos
ata acadar ese sexto sentido que non se ve, non se ule, non se toca,
non se sente. Pasaremos da acción á inacción. Da inmobilidade ao
pequeno xesto. Practicaremos o “desapego emocionado” e as artes
marciais, ao noso xeito, a partir do noso “non saber facer” e facelo
ben, como un momento de silencio nunha orquestra ou un instante
de calma nun vendaval.
Las invictas nace do encontro de dous seres, dous entes
sentintes, con sede de romper(se), de des-construir(se), de
sorprender e ser sorprendidos, famentos de soños e ilusión; nun
verano caloroso portuense, cidade tamén coñecida como cidade
invicta, polo feito de non ter sido invadida grazas á convicción,
a resistencia dos seus habitantes, que construíron unha ponte
coas súas barcas unindo Gaia, alí onde as tropas de Napoleón se
atopaban, e Porto cidade; alí os habitantes esperaron nas súas
barcas, para cando as tropas atravesasen dita ponte, facelas
estoupar. Las invictas levan a cabo unha misión poética activa día a
día difícil de detectar.
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ESCENARIOS

MUSEO
CENTRO
GAIÁS

BIBLIOTECA E
ARQUIVO DE
GALICIA

Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás s/n

Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás s/n

Principal escenario de Escenas do Cambio desde a súa primeira
edición. A súa beleza e flexibilidade converten este edificio da
Cidade da Cultura de Galicia no espazo perfecto para acoller
exposicións de gran dimensión, eventos culturais e espectáculos
de artes escénicas. Neste 2017 localizaranse un total de catro
salas de escénicas, xunto á Sala Seminario, onde se impartirán as
conferencias.

Cabeceira do sistema de arquivos e bibliotecas galegas e do
patrimonio documental da nosa comunidade, a Biblioteca e
Arquivo de Galicia reúne, conserva e difunde todo o patrimonio
bibliográfico e documental da comunidade e facilita o seu
acceso, xa sexa de forma presencial ou virtual. Peza clave
para as actividades culturais relacionadas co libro, a lectura
e as bibliotecas, a difusión da cultura galega é un dos grandes
obxectivos desta institución. A súa sala de lectura será obxecto de
ocupación neste Escenas do Cambio 2017.

• Andar -1: Sala 1 e 3.
• Andar 0: Sala Seminario
• Andar 1: Sala 2.
• Andar 2: Sala 3.

TORRES
HEJDUK

CENTRO GALEGO
DE ARTE
CONTEMPORÁNEA

Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás s/n

Rúa Valle Inclán, 2

Deseñadas en 1992 polo arquitecto John Hejduk (Nova York,
1929-2000) como torres botánicas para o parque compostelán de
Belvís, Peter Eisenman decidiu recuperar o proxecto do seu amigo
e compañeiro en The New York Five -grupo que mellor representa
o espírito do neorracionalismo arquitectónico- e propuxo a súa
construción na Cidade da Cultura. Desde hai anos, as Torres
Hejduk funcionan como un espazo de arte non convencional,
albergando no seu interior diversas instalacións artísticas.

Proxectado polo arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira entre
1988 e 1993, o CGAC está situado nunha das zonas monumentais
máis sensibles e suxestivas de Santiago de Compostela, nos límites
do centro histórico, moi preto do convento e a igrexa de San
Domingos de Bonaval.
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O edificio, que se caracteriza polo diálogo coa historia da cidade,
reflicte a admiración do seu artífice polos racionalismos e o
movemento moderno. O auditorio do CGAC acollerá, un ano máis,
as proxeccións das películas que integran Escenas do Cambio
2017.
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S A L Ó N T E AT R O

T E AT R O
P R I N C I PA L

Rúa Nova, 34

Rúa Nova, 21

Situado na zona histórica de Santiago de Compostela, o Salón
Teatro foi inaugurado de novo en 1999 tras unha intervención
arquitectónica que permitiu recuperar para a escena este espazo
do ano 1920, despois de dúas décadas sen representacións.
Xestionado na actualidade pola Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, a través da Agadic, o teatro acolle
a exhibición en Compostela de todas as producións do Centro
Dramático Galego —que ten aquí a súa sede—, ademais dunha
programación aberta ás distintas disciplinas escénicas, á música e
ao cinema. A súa capacidade é de 272 butacas.

Con capacidade para 434 espectadores, o Teatro Principal
atópase na mesma zona monumental compostelá e ofrece unha
variada programación xestionada directamente polo Concello de
Santiago, que é o seu propietario. O edificio foi construído en 1842
a partir do deseño do arquitecto Manuel de Prado y Vallo. Mais no
ano 1988 levouse a cabo unha importante reforma dirixida polos
arquitectos Rafael Baltar, José A. Bartolomé, Carlos Almuiña e
Gerardo Salvador.

E S TA C I Ó N
DE TREN DE
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Rúa do Hórreo, 75
Escenas do Cambio nace coa vocación de ocupar con arte espazos
non convencionais. Na edición do 2017, un deles será a Estación
de Tren de Santiago de Compostela, inaugurada en abril de 1943.
Con máis de 1,5 millóns de viaxeiros ao ano, o edificio da estación
de tren segue o esquema dun pazo: un pavillón central de dous
pisos flanqueado por dúas ás laterais que nos seus extremos
posúen dúas torres de planta cadrada. A estación componse de
tres plataformas, unha lateral e dúas centrais ao que acceden cinco
vías. Conta con atención ao cliente, punto de información, venda
de billetes, aseos, cafetería e alugueiro de coches.
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A propia cidade histórica de Santiago de Compostela será
escenario de Escenas do Cambio 2017. Compostela foi declarada
Patrimonio da Humanidade pola Unesco grazas a súa beleza
monumental, extraordinaria conservación e por ser meta dunha
milenaria ruta de peregrinación: o Camiño de Santiago, que desde
o século IX transformou esta paraxe da finis terrae nun punto de
encontro da fe o pensamento do mundo occidental.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Escenas do Cambio 2017
28 xaneiro - 15 febreiro 2017

ESCENA

FUNCIÓNS CON ENTRADA REDUCIDA

Entrada individual para cada función: 8€. Á venda no Museo
Centro Gaiás da Cidade da Cultura, puntos físicos Ataquilla e en
www.ataquilla.com (+gastos de xestión).

• Entre lo que ya no está y lo que todavía no está.
• The Return of La Argentina.
• Adelante la selva

Billeteira (A partir das 15 horas do día do evento): 9€. Sen
posibilidade de acceder a descontos nin promocións.

Entrada individual: 5€. Á venda no Museo Centro Gaiás da
Cidade da Cultura, puntos físicos Ataquilla e en www.ataquilla.
com (+gastos de xestión).

Abono todas as funcións: 40€. Só ata o 17 de xaneiro no Museo
Centro Gaiás da Cidade da Cultura, puntos físicos Ataquilla ou
a través do teléfono de Ataquilla 902 504 500. É preciso trocar
previamente o abono para cada unha das función ás que se desexe
asistir na billeteira do Museo Centro Gaiás.
Ofertas. 4×3: Asiste a catro funcións e paga tres: 24€. Á venda
no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura, puntos físicos
Ataquilla ou a través do teléfono de Ataquilla 902 504 500.
Puntos físicos de Ataquilla:
– Central de Espectáculos de Vigo (Velázquez Moreno, 26)
– Sede Afundación Santiago de Compostela. (Rúa del Vilar, 19).
– Sede Afundación de A Coruña (Cantón Grande, 8).
– Sala de Exposicións Sede Afundación de Ourense (Playa Mayor, 4).
Descontos para colectivos especiais:
Alumnos ESAD de Galicia, Asociación de Actores e Actrices de
Galicia, carné universitario, membros do Club Gaiás, xubilados,
desempregados, discapacitados, familias numerosas, carné USC e
carné xove.
Entrada individual: 5€.
Abono todas as funcións: 30€.
Descontos á venda no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura,
puntos físicos Ataquilla ou a través do teléfono de Ataquilla 902
504 500.

Billeteira (A partir das 15 horas do día do evento): 6€. Sen
posibilidade de acceder a descontos nin promocións.
Descontos para colectivos especiais: 3€. (Alumnos ESAD
de Galicia, Asociación de Actores e Actrices de Galicia, carné
universitario, membros do Club Gaiás, xubilados, desempregados,
discapacitados, familias numerosas, carné USC e carné xove)
Ofertas. 4×3: Asiste a catro funcións e paga tres: 15€. Á venda
no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura, puntos físicos de
Ataquilla e a través do teléfono de Ataquilla 902 504 500.
FUNCIÓNS GRATUÍTAS
Gratuítas previa retirada de convite no Museo Centro Gaiás a
partir do 28 de xaneiro. Máximo dúas entradas por persoa:
• The Quiet Volume
• Crazy but true (Prototype)
• Magdalena Arau
• Entrenamiento para la libertad
• Aparato radical. Work in progress
• Suministros
• Porque yo soy tú porque tú eres yo porque somos otros
Acceso libre ata completar aforo:
• A veces creo que te veo.
• Entre [hu] ecos.
CONFERENCIAS
Entrada gratuíta. Será necesario retirar convite no Museo Centro
Gaiás desde o 28 de xaneiro. Máximo dúas entradas por persoa.
PROXECCIÓNS
Estrellas e Entrenamiento elemental para actores, entrada gratuíta.
Será necesario retirar convite no Museo Centro Gaiás desde o 28
de xaneiro. Máximo dúas entradas por persoa.
Introducing the star, acceso libre ata completar aforo
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