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“Vivir é como avanzar
por un museo: é despois
cando empezas a
entender o que viches”.
Audrey Hepburn

Escenas do cambio é un festival para o
encontro e a proximidade, por iso busca
en cada nova edición que o artístico
conviva en novos espazos, acrecentando
a idea de cambio e intercambio.
O encontro entre artistas e público é
a materialización da arte. Se non se
dan estas circunstancias, a arte non
ten sentido, só se podemos mostrala
e relacionala cos demais terá unha
finalidade como tal.
Escenas do cambio 2022 indagará de novo
alí onde sempre se pode avanzar un pouco
máis na experiencia escénica. Trazar unha
liña transversal sobre o espazo, remexer
continuamente no territorio determina
a forma e formato das propostas das
compañías convidadas.
Dentro desa transversalidade podemos
considerar o corpo e a palabra como
motores da comunicación e das novas
linguaxes.
Esta edición fará fincapé na dramaturxia,
esa que dá voz e forma primeira a todo, a
que inicia o proxecto, a que imaxina o que
sucederá despois.

Continuando o especial da edición anterior:
Escenas en danza, este ano convidamos a
cinco dramaturgas galegas para que, nun
percorrido-paseo, nos leven a ese mundo
interior, ao lugar onde nacen as ideas e por
que non, os soños.
En Escenas (Con)Textualizadas, Helen
Bertels, Helena Varela, Ana Abad,
Ana Vallés e Gena Baamonde serán as
encargadas de descubrir o concepto
menos recoñecido (quizais) do teatro: a
dramaturxia.
E o programa ao completo abrirá a caixa
da fantasía ou do desvarío:
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A compañía de Tomeo Vergés presentará
dous sorprendentes solos de danza en
diálogo individual co espazo.

Inauguraremos coa exposición sobre María
Casares no seu centenario, cun concerto
de Pedro Soler e a presenza de Anne
Plantagenet, autora da biografía da actriz,
La única, e do director Lluís Pasqual.
Mateo Feijóo introduciranos na enxeñería
do son e Voadora na dun Hamlet burlón.
Mercé de Rande, Nieves Correa e Tânia
Carvalho profundarán nas voces da danza
e da performance.
Miguel Ponce de León, artista novel
galego, mostrará a maxia e a estética
aplicada e coa compañía Societat
Doctor Alonso introducirémonos na
Hammamturgia.
Ramón Souto recreará un concerto á alba e
Marc Caellas e Esteban Feune de Colombi
levarannos de viaxe a Fisterra... nun
traxecto moi especial.

Pero, pode o tempo modificar a arte
escénica? Como sempre, o festival quere
botar unha ollada atrás e convida a unha
compañía a regurxitar unha obra anterior.
Este ano serán Angélica Briseño e Gabriel
Molina de La Usina os que recuperen, vinte
anos despois, unha peza para Escenas do
cambio.
E Sara Molina, pechará esta edición cunha
proposta site specific que xogará coa
contorna, entreabrindo o externo cara ao
interno.
Lola Correa. Directora artística do Festival
Escenas do cambio 2022
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MÉR 4 MAI

Notas de suicidio / Dos
hombres que caminan
MARC CAELLAS E ESTEBAN FEUNE DE
COLOMBI
Presentación de libros
Librería Follas Novas | Santiago de
Compostela
19H

ENTRADAS

XOV 5 MAI

— Á venda no Museo Centro Gaiás e en
ataquilla.com.

María Casares – Pedro Soler.
Colliure 1989

— Os prezos dos espectáculos oscilan entre os
5 e os 15 euros. Abonos para todo o festival: 25
euros.
— De balde previa retirada de convite no Museo
Centro Gaiás e en ataquilla.com: encontro cos
participantes de Sons do esquecemento ou A
navalla do tempo, (Raíz de dos), MU-Danza. Unha
muller que camiña, Veneficio (de lo cotidiano
y cómo remediarlo), Nihil, e a presentación de
libros de Marc Caellas e Esteban Feune de
Colombi.

Esta programación pode estar suxeita a
cambios

Exposición
Museo Centro Gaiás, Andar 0 | Cidade da
Cultura
Ata o 28 Ago 2022

Coloquio-recital en
homenaxe a María Casares
PEDRO SOLER, ANNE PLANTAGENET E
LLUÍS PASQUAL
Museo Centro Gaiás, Andar 0 | Cidade da
Cultura
11.30H

Sons do esquecemento ou A
navalla do tempo
MATEO FEIJÓO
Museo Centro Gaiás, Sala 2 | Cidade da
Cultura
18H - Encontro cos participantes
Exhibición do 10 ao 14 de maio de 10 a 20H

Hoax Hamlet
VOADORA
Museo Centro Gaiás, Sala 1 | Cidade da
Cultura
20H
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VEN 6 MAI

DOM 8 MAI

(Raíz de dos)

NIHIL

NIEVES CORREA E ABEL LOUREDA
Cidade da Cultura
18H

RAMÓN SOUTO (CONCERTO Á ALBA)
Campo do Gaiás | Cidade da Cultura
6.30H

MU-Danza. Unha muller que
camiña

¿Qué es el agua?

MERCÉ DE RANDE
Cidade da Cultura, Espazo 231
19.30H

Grasped by Intuition
TÂNIA CARVALHO
Salón Teatro | Santiago de Compostela
21.30H

SÁB 7 MAI

Veneficio (de lo cotidiano y
cómo remediarlo)
MIGUEL PONCE DE LEÓN / TEATRO ET AL.
Igrexa da Universidade | Santiago de
Compostela
17H

Escenas (Con)Textualizadas
HELEN BERTELS, GENA BAAMONDE,
HELENA VARELA, ANA ABAD DE LARRIVA,
ANA VALLÉS
Museo Centro Gaiás | Cidade da Cultura
19H

Hammamturgia
SOCIETAT DOCTOR ALONSO
Museo Centro Gaiás, Sala 1 | Cidade da
Cultura
12H: pase técnico para estudantes da
ESAD. De balde
21.30H

COMPAÑÍA LA SOLEDAD (MARC CAELLAS
E ESTEBAN FEUNE DE COLOMBI)
Fisterra (viaxe en autobús desde Santiago
de Compostela)
10H

Que du bonheur (?) / Moi,
Antonio M.
COMPAGNIE MAN DRAKE / TOMEO
VERGÉS
Museo Centro Gaiás, Sala 1 | Cidade da
Cultura
17H

Waterclose (preto da auga)
TEATRO LA USINA
Galería de servizos do Gaiás | Cidade da
Cultura
19H

OUTsideINsideOUTside
SARA MOLINA
Edificio CINC, Salón de Convencións |
Cidade da Cultura
20.30H
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8 1
3
15
Escenas do cambio
2022 en cifras

8

Oitava edición do
Festival

15

Número de pezas

María Casares – Pedro Soler. Colliure 1989, exposición
e coloquio recital con Pedro Soler, Anne Plantagenet
e Lluís Pasqual
Sons do esquecemento ou A navalla do tempo, de
Mateo Feijóo

3

Países de
procedencia de
artistas/compañías
España (Galicia, Andalucía,
Castela e León, Madrid,
Cataluña e Valencia)
Francia

10

Hoax Hamlet, de Voadora

(Raíz de dos), de Nieves Correa e Abel Loureda

MU-Danza. Unha muller que camiña de Mercé de
Rande
Grasped by Intuition, de Tânia Carvalho

Veneficio (de lo cotidiano y cómo remediarlo), de
Miguel Ponce de León

Portugal

Escenas (Con)Textualizadas, de Helen Bertels, Gena
Baamonde, Helena Varela, Ana Abad de Larriva, Ana
Vallés

Institucións
colaboradoras

Hammamturgia, de Societat Doctor Alonso

• Secretaría Xeral de
Igualdade
• Instituto Nacional das
Artes Escénicas e da Música
- INAEM,
• Concello de Santiago
• Centro Dramático Galego
• Axencia Galega das
Industrias Culturais
• Universidade de Santiago
de Compostela
• Institut Français
• Camões – Centro cultural
portugués en Vigo
• Librería Follas Novas
• Concello de Fisterra

¿Qué es el agua?, da Compañía La Soledad (Marc
Caellas e Esteban Feune de Colombi)

NIHIL, de Ramón Souto

Que du bonheur (?), de Compagnie Man Drake /
Tomeo Vergés

Moi, Antonio M., de Compagnie Man Drake / Tomeo
Vergés
Waterclose (preto da auga), de Teatro La Usina
OUTsideINsideOUTside, de Sara Molina
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5
4
8
10

Artistas/compañías
galegas que participan

Mateo Feijóo con Sons do
esquecemento ou A navalla do tempo

4

Voadora con Hoax Hamlet

Helen Bertels, Gena Baamonde,
Helena Varela, Ana Abad de Larriva e
Ana Vallés en Escenas
(Con)Textualizadas

5

Hoax Hamlet de Voadora

MU-Danza. Unha muller que camiña de
Mercé de Rande
NIHIL de Ramón Souto

(Raíz de dos) de Nieves Correa e Abel
Loureda
Escenas (Con)Textualizadas de Helen
Bertels, Gena Baamonde, Helena
Varela, Ana Abad de Larriva e Ana
Vallés
¿Qué es el agua? da Compañía La
Soledad (Marc Caellas e Esteban
Feune de Colombi)

OUTsideINsideOUTside de Sara Molina

Pezas de danza

MU-Danza. Unha muller que camiña de
Mercé de Rande
Que du Bonheur (?) e Moi, Antonio M.
de Compagnie Man Drake / Tomeo
Vergés

OUTsideINsideOUTside de Sara Molina

Estreas absolutas

Sons do esquecemento ou A navalla do
tempo de Mateo Feijóo

Hammamturgia de Societat Doctor
Alonso

Grasped by Intuition de Tânia Carvalho

Ramón Souto con NIHIL

8

Grasped by Intuition de Tânia Carvalho

Que du Bonheur (?) e Moi, Antonio M.
de Compagnie Man Drake / Tomeo
Vergés

Mercé de Rande con MU-Danza. Unha
muller que camiña
Miguel Ponce de León Teatro et al.
con Veneficio (de lo cotidiano y cómo
remediarlo)

Estreas en Galicia

4

Pezas site specific

(Raíz de dos) de Nieves Correa e Abel
Loureda
¿Qué es el agua? da Compañía La
Soledad (Marc Caellas e Esteban
Feune de Colombi)

OUTsideINsideOUTside de Sara Molina
NIHIL de Ramón Souto
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Escenas en
homenaxe
a María
Casares
Con motivo do centenario do nacemento
de María Casares, que se conmemora este
ano 2022, o festival Escenas do cambio
comeza cunha homenaxe á actriz galega,
figura imprescindible do teatro do século
XX. A mostra María Casares – Pedro Soler.
Colliure 1989 coa que se inaugura a oitava
edición do festival, traerá ao Museo Centro
Gaiás obxectos e pezas inéditas dunha
das últimas xiras da actriz por Francia, na
que estivo acompañada polo guitarrista
Pedro Soler e outros artistas como Enrique
Morente. O propio Pedro Soler ofrecerá
un breve recital nun encontro posterior
que será tamén espazo para compartir a
memoria ao redor de María Casares coa
escritora Anne Plantagenet, biógrafa da
actriz e co director de teatro Lluís Pasqual.

Escenas en
creación
A Cidade da Cultura consolídase como
espazo para a creación artística nesta
edición de Escenas do cambio. En “Facendo
novos camiños” veremos tres propostas
de vangarda que atravesan disciplinas
múltiples e que se desenvolveron dentro
do programa de Residencias artísticas do
Gaiás (REGA 22). Tres artistas galegos
con proxección internacional —Mercé de
Rande, Ramón Souto e Mateo Feijóo—
presentan no festival o resultado das
súas investigacións ao redor do concepto
de camiñar. Tamén a compañía Voadora
tirou proveito dos espazos de residencia
do Gaiás para dar forma á súa nova
creación, Hoax Hamlet, que terá a súa
estrea no festival. A Cidade da Cultura
eríxese ademais en espazo específico
para o nacemento da performance
(Raíz de dos) de Nieves Correa e Abel
Loureda, e da intersección entre a danza
e o teatro que propón Sara Molina en
OUTsideINsideOUTside. Alén do Gaiás, o
paso de Marc Caellas e Esteban Feune de
Colombi pola anterior edición de Escenas
do cambio, e o seu fortuíto recalar en
Fisterra nese tránsito, puxo a semente
para levar a súa última proposta de teatro
portátil ata esta localidade da Costa da
Morte.
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Escenas en
feminino

Escenas
trans–
versais
A transversalidade (de linguaxes, de
corpos, de espazos) marca unha edición
de Escenas do cambio que vai máis aló na
procura de novas experiencias para público
e artistas. Un concerto na rompente do
día (NIHIL), unha proposta itinerante que
nos levará de Santiago de Compostela
ata Fisterra (¿Qué es el agua?)—, unha
instalación que (nos) atravesa a memoria
e o territorio (Sons do esquecemento ou
A navalla do tempo). E canda elas outras
pezas —Hoax Hamlet, (Raíz de dos),
OUTsideINsideOUTside, Hammamturgia,
entre elas— que cuestionan que a
audiencia poida estar fóra da obra.

Escenas do cambio 2022 aposta forte
pola presenza feminina, polo traballo
das mulleres que seguen tratando de
abrirse camiño no mundo artístico.
Reivindicamos a súa presenza na historia,
coa homenaxe a unha pioneira e referente
como María Casares, e tamén na creación
contemporánea, co programa especial
Escenas (Con)Textualizadas que reúne as
voces de cinco dramaturgas e creadoras
galegas, e coa participación de Mercé de
Rande, Tânia Carvalho, Nieves Correa, Sara
Molina, Angélica Briseño coa compañía
La Usina, Marta Pazos, fundadora da
compañía Voadora, Sandrine Maisonneuve
nun dos dous solos de danza da compañía
francesa de Tomeo Vergés e Sofía Asencio
coa Societat Doctor Alonso.
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Notas de suicidio /
Dos hombres que caminan
Marc Caellas e Esteban Feune de Colombi

4 maio
19 h | De balde
Librería Follas
Novas | Santiago de
Compostela
Presentación de
libros

A librería Follas Novas, que este ano
conmemora o seu cincuentenario,
acollerá na xornada previa do festival a
presentación dos últimos dous libros de
Marc Caellas: Dos hombres que caminan
(con Esteban Feune de Colombi) e Notas
de suicidio (con David G. Torres), ambos
moi vencellados a dous espectáculos que
foron parte da programación de Escenas do
cambio en 2021 (Suicide notes e O paseo de
Robert Walser).
Dos hombres que caminan (Ediciones
Menguantes, 2022) é un artefacto literario
escrito a catro mans por Marc Caellas e
Esteban Feune de Colombi que recolle
vinte singulares rutas a pé. Xuntos
camiñan trens, rexeitamentos, amenceres,
palacios abandonados, olores, silencios...
Non é un libro de autoaxuda; tampouco
unha reflexión sobre o camiñar. Pero si un
salvavidas para transitar abismos ou unha
lente para observar, walserianamente, o

mundo e os seus detalles a través dalgo
tan sinxelo como camiñar. Literatura,
amizade e sentido do humor a catro
quilómetros por hora.
Notas de suicidio (La Uña Rota, 2022)
é un ensaio a partir dos últimos textos
escritos por grandes artistas, escritores
e creadores en xeral. A nota de suicidio
é o último intento de comunicación con
outro ser humano. Sempre nos diriximos
a alguén nunha nota de suicidio. Este libro
recolle no papel o espírito do espectáculo
do mesmo título que Marc Caellas e David
G. Torres trouxeron a Escenas do cambio
2021.
Coa participación dos autores Marc Caellas
e Esteban Feune de Colombi, e de Lola
Correa, directora artística de Escenas do
cambio.
De balde previa retirada de convite.

Gaiás, Cidade da Cultura

Escenas do cambio 2022

María Casares – Pedro
Soler. Colliure 1989

5 maio ao
28 agosto
Exposición | De
balde
Museo Centro
Gaiás, Andar 0 |
Cidade da Cultura
Mar-Dom de 10 a
20 horas

A exposición María Casares – Pedro Soler.
Colliure 1989, coa que o festival Escenas
do cambio rende homenaxe á actriz galega
no ano que se conmemora o centenario
do seu nacemento, mostra obxectos e
pezas inéditas dunha das últimas xiras
que a actriz fixo por Francia acompañada
do guitarrista de flamenco Pedro Soler e
doutros artistas como Enrique Morente.
A exposición inclúe documentos orixinais
como programas de man, carteis, artigos
en prensa e revistas da época, así como
fotografías, manuscritos da propia actriz
e o disco Amor Divino Amor Humano que
María Casares gravou nos anos 60 con
versos do Cantar de los Cantares e poemas
de temática amorosa de autores españois
como Quevedo, San Juan de la Cruz, Miguel
Hernández ou Vicente Aleixandre, entre
outros.
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Coloquio-recital en
homenaxe a María Casares
Pedro Soler, Anne Plantagenet e Lluís Pasqual

5 maio
11.30 h | De
balde
Museo Centro Gaiás,
Andar 0 | Cidade da
Cultura

Un encontro para compartir a memoria e
reivindicar a pegada na historia de María
Casares como pioneira e referente do
teatro do século XX. Coa participación de:
Anne Plantagenet. Escritora e autora
da biografía L‘Unique, Maria Casarès (La
única, María Casares. Alba Editorial 2021),
dedicada á actriz galega e baseada na
súa correspondencia amorosa con Albert
Camus.
Lluís Pasqual. Director e actor de teatro.
Fundador e membro do consello de
dirección do Teatre Lliure, Premio Nacional
de Teatro. Tivo o privilexio de asistir como
espectador a varias das representacións de
María Casares.

Pedro Soler. Guitarrista que se iniciou no
flamenco da man dos andaluces exiliados
da súa cidade natal e acompañou a María
Casares ao longo da súa carreira. Ofrecerá
un breve recital no acto.
Presenta Lola Correa, directora artística de
Escenas do Cambio 2022.
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Sons do
esquecemento
ou A navalla do
tempo
Mateo Feijóo

5 maio
18 h | De balde
Encontro cos
participantes
Galicia
Sala 2 | Museo Centro
Gaiás | Cidade da
Cultura
Instalación | Estrea
absoluta
Residencia ‘Facendo
novos camiños’.
Programa de
Residencias Artísticas
do Gaiás 2022
*A instalación poderá
visitarse do 10 ao 14
de maio de 10 a 20h
e tamén durante o
festival agás cando
coincida con ensaios/
espectáculos na Sala
1 do Museo.

Un diálogo coa memoria, cun territorio
e cunha herdanza colectiva ao fío do
esquecemento. Sons do esquecemento ou
A navalla do Tempo propón ao espectador
unha experiencia sensorial coa que
favorecer a reflexión ao redor dun legado
ao que cómpre darlle voz. Mateo Feijóo
trasládase ao pobo ourensán de Vilar, na
comarca da Baixa Limia, para construír
un relato que toma como base os seus
recordos e as vivencias da infancia.
Partindo do íntimo, das experiencias vitais
e a cotiandade das xentes deste territorio,
xeográfica e metaforicamente illado,
recolle as sensacións e o saber que residen
quedos na memoria, mais magoados
polas pegadas do tempo. A fotografía
e os rexistros sonoros constitúen os
elementos clave dun espazo de encontro
e intercambio, onde o espectador debe
dialogar coa obra trazando o seu propio
percorrido. “Deixarse atravesar polo
camiño implica unha escoita sensorial.
[...] trazamos un camiño na memoria, no
coñecemento e nos valores que están
suspendidos no fío da navalla, a punto de
desaparecer”.

Mateo Feijóo
Director artístico, coreógrafo e
programador, Mateo Feijóo foi director
do festival Escena Contemporánea de
Madrid, do Teatro Laboral (Ciudad de la
Cultura de Xixón, Asturias) e de Naves
Matadero–Centro Internacional de Artes
Vivas de Madrid, nesta última ata que
finalizou en marzo de 2020. Ten traballado
como asesor e colaborador con numerosos
proxectos, plataformas e iniciativas como
o Festimad, o Centro Coreográfico Galego
e o Consello Nacional das Artes do INAEM,
entre outros. Foi comisario da exposición
The kitchen, Homage to Saint Therese
de Marina Abramovic, para España e de
El archivo del polvo. An Ongoing Project
de Elena del Rivero, presentado o 11 de
setembro de 2021 no Museo Es Baluard
de Palma de Mallorca con motivo dos 20
anos dos atentados das Torres Xemelgas
de Nova York. Como docente, imparte
clases no Máster de Creación Teatral da
Universidad Carlos III de Madrid.
FICHA TÉCNICA
• Creación e deseño: Mateo Feijóo
• Fotografía: Ximena Garrigues
• Espazo sonoro: Sergio Moya Mesa
• Asesoramento: Txema González de
Lozoyo
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Hoax Hamlet
Voadora

5 maio
20 h | 9 €
Galicia | 90-105 min.
Sala 1 | Museo Centro
Gaiás | Cidade da
Cultura
Teatro | Estrea
absoluta

HH é unha fábula.
HH é un monstro ao que lle gusta mirar
pola xanela cando o sol está a piques de
se poñer. Un monstro ao que lle gustan os
xardíns, porque os xardíns son cousas que
crecen cando se coidan e se traballan.
HH é unha historia de amor.
HH é o fillo que apenas pode esperar a saír
pola porta e que non pensa volver ata que
se cumpran todos os seus soños.
HH é o noso fillo. E aos fillos hai que saber
cando lles tes que ensinar onde está a
porta para que se poidan ir.
HH é teatro.
Pero tamén é outra cousa.

Voadora
Unha mirada irreverente e unha coidada
posta en escena caracterizan o traballo
de Voadora. Baixo a dirección de Marta
Pazos, a compañía galega aposta pola
investigación na creación contemporánea
cun equipo formado por artistas
complementarios de diferentes disciplinas
cuxa hibridación se resolve, en cada peza,

nun acto de profundo e sincero amor pola
arte. A visión ética do traballo teatral, o
coidado exquisito de cada elemento e unha
fonda reflexión sobre a realidade desde as
periferias caracterizan a Voadora, capaz
de transformar a contorna do público
para presentar montaxes únicas nas que a
compañía, unha potente máquina de xerar
experiencias e preguntas sen resposta,
deixa sempre o seu sinal.
FICHA TÉCNICA
• Dirección: Hugo Torres
• Dramaturxia: Fernando Epelde, Hugo
Torres, Diego Anido
• Texto: Fernando Epelde
• Escenografía: Marta pazos
• Vestiario: Montse Triola
• Música orixinal: Hugo torres, Mariña Paz
Otero, Tom Archi
• Músicas en directo: Hugo Torres, Jose
Díaz
• Iluminación: Iván Casal
• Produción: Jose Díaz
• Axudante de produción: Vicente Conde
• Axudante de dirección: Diego Anido
• Axudante de escenografía: Pablo Chaves
Maza
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(Raíz de dos)
Nieves Correa e Abel Loureda

Nieves Correa e Abel Loureda

6 maio
18 h | De balde
Castela e León | 45
min.
Exteriores da Cidade
da Cultura
Performance | Sitespecific | Estrea
absoluta

Proposta de Nieves Correa e Abel Loureda
deseñada especificamente para os
espazos da Cidade da Cultura. Trátase
dunha intervención na que o lugar, a
audiencia e as presencias dos artistas se
converten nun todo indisoluble. (Raíz de
dos) parte dun espazo baleiro e informe
no que o público se distribúe sen ningunha
referencia ou con referencias equívocas
respecto a como se vai desenvolver a
performance. Desde ese momento van
aparecendo progresivamente diferentes
elementos que se conforman como o eixo
fundamental ao redor do cal se articula
o traballo, que ten unha configuración
circular. A acción desenvólvese tanto neste
punto focal como nas marxes do espazo e
nas marxes do público, reflexionando sobre
os aspectos técnicos do propio dispositivo
performativo.

Despois dunha longa carreira por
separado que se inicia a principios dos
noventa tanto no campo da creación
como no da organización, en 2012
comezan unha nova etapa traballando
e vivindo xuntos. Desde entón traballan
tamén noutros procesos de investigación
colectivos ao redor da performance
como NeoNeoDADA (Alemaña e Suíza),
VaconVino (Segovia) e Redobre (Baixo
Aragón). O proceso de creación de Nieves
Correa e Abel Loureda ten relación coa
súa vida e as súas esperanzas, como unha
reflexión inconsciente do seu proceso
de coñecemento común e polo tanto de
coñecemento do mundo. O azar, como
tan a miúdo nas nosas vidas, é un factor
determinante que resolve moitas das
súas propostas. Nas súas performances
traballan sempre cunha “partitura” fixa
coa que controlan o TEMPO, o ESPAZO e as
súas PRESENZAS. O que sucede nas físgoas
desa “partitura” é sempre unha sorpresa
tanto para as artistas como para a
audiencia. Teñen participado en numerosos
festivais e proxectos entre os que cabe
destacar: Escenas do cambio (Santiago
de Compostela); A Acción. Unha historia
provisional dos 90–MACBA (Barcelona);
A Acción contra a Poesía e viceversa–
Fundación Joan Brosa (Barcelona); NIPAF
(Xapón); Espazo de Arte Contemporánea
EACC (Castelló); Bone Festival (Suíza),
Centro de Arte la Regenta (Gran Canaria),
Sophiensalle (Alemaña). Kiasma Museum
(Finlandia). FAAC (Ecuador), Catalystic
Art (Irlanda do Norte), Museo Vostell
(Malpartida de Cáceres). En 2019 recibiron
a bolsa da Fundación Castela e León pola
provincia de Segovia polo proxecto (12)
Actos de Memoria.
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MU-Danza. Unha
muller que camiña
Mercé de Rande

6 maio
19:30 h | De
balde
Galicia | 45 min.
Museo Centro Gaiás
| Espazo 231 | Cidade
da Cultura
Danza-performance |
Estrea absoluta
Residencia ‘Facendo
novos camiños’.
Programa de
Residencias Artísticas
do Gaiás 2022

A partir dunha reflexión sobre a propia
acción de camiñar, dos procesos de
creación artísticos e da representación
de camiños e camiñantes desde a
antropoloxía até a arte, a viguesa Mercé de
Rande combina movemento e vídeo nunha
peza que se constrúe de xeito específico
para un espazo expositivo no Museo
Centro Gaiás.
Mercé de Rande fai referencia no título
a unha das esculturas máis famosas de
A. Giacometti “L'Homme qui marche”
(O home que camiña) para elaborar o
seu propio relato sobre a experiencia de
camiñar e como esta nos conecta coa
memoria e o tempo, co espazo e tamén
coa natureza.

Mercé de Rande
Artista interdisciplinar, o seu traballo
sitúase entre as artes escénicas e as artes
visuais, onde a performance ocupa un
lugar privilexiado no seu discurso poético
e no seu desenvolvemento artístico.
Ten traballado como actriz, bailarina e
coreógrafa para a plataforma francesa
pioneira na investigación e aplicación de
novas tecnoloxías en escena, didascalie.

net, e realizado numerosas colaboracións,
performances e exposicións (individuais e
colectivas) en distintos lugares de Europa.
Formouse en danza contemporánea, artes
escénicas e investigación do movemento
a cabalo entre Portugal, Francia, Suíza
e Nova York. En 2008 fundou Á Mercé
das CirKunsTanzias, plataforma para a
investigación e a creación multidisciplinaria
coa que dirixiu dúas producións en Galicia.
En 2014 foi coreógrafa oficial do ano
en residencia na Tanzhaus de Zurich,
onde estreou a súa primeira produción
internacional LP4am Sculpture DeVice e
comezou o proceso da súa última creación,
Lost & Dead in Thunderland.
FICHA TÉCNICA
• Concepto, dirección e interpretación:
Mercé de Rande
• Obra gráfica relativa a lugares concretos
(fotos, vídeos e debuxos): Mercé de Rande
• Vídeo-creación: Jesús Andrés Tejada
• Co-creación de vídeo e espazo sonoro:
Chucho González
• Asistencia dramatúrxica: Afonso Becerra
• Asesoría Belas Artes: Silvia González
• Asistencia no desenvolvemento inicial do
concepto: Rafa Xaneiro
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Tânia Carvalho
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*A palabra “corrente” —do latín currens
(correr, apresurarse)— significa tanto
“movemento”, no sentido dun movemento
artístico, e “cadea”, como estar encadeado,
restrinxido ou confinado ao devandito
movemento.

Tânia Carvalho

FOTO: RUI PALMA

Tânia Carvalho (1976) naceu en Viana do
Castelo e vive en Lisboa. Coñecida sobre
todo como coreógrafa, cunha carreira de
máis de 20 anos, tamén traballa noutros
campos artísticos, como a música, o
debuxo e o cinema.
Os seus traballos coreográficos inclúen
pezas para o Ballet da Ópera de Lyon
(Xylographie), a Compañía de Elders de
Londres (I Walk, You Sing), o Ballet Nacional
de Portugal (S), a Compañía Paulo Ribeiro
(How will I do this?), Dançando com a
Diferença (Doesdicon), e o Ballet Nacional
de Marsella (one of four periods in time),
entre outros moitos.
Desenvolveu varios proxectos musicais,
entre os que destacan Madmud, Idiolecto
e dubloc barulin. En 2018 dirixiu A Bag
and a Stone – dance piece for screen (Unha
bolsa e unha pedra - peza de danza para
a pantalla), a súa primeira película. Foi
galardoada co Premio Novos Creadores
2000, con Inicialmente Previsto, e recibiu o
Prémio Autores da Sociedade Portuguesa
de Autores, por Icosahedron (2012) e
oneironaut (2021).

6 maio
21.30 h | 5 €

Facer un solo que sería unha abstracción
lírica.

Portugal | 45 min.

Pero este corpo é unha forma humana
e, no escenario, é figurativo desa mesma
forma. Mesmo aínda que sexa figurativo
—no sentido de que representa— pode,
a modo de exercicio, estar composto de
movementos como nunha abstracción
lírica. Ou é máis ben unha estilizada
figuración?

Salón Teatro
| Santiago de
Compostela
Danza | Estrea en
Galicia
Colaboración co
Camões – Centro
cultural portugués
en Vigo

(Un solo entre a abstracción lírica e a
figuración).
Unha vez que é figurativo, o que antes era
abstracto deixa de selo. E inmediatamente
algo, outra cousa, engádese a ela
(corrente). Unha soa persoa, soa nun
escenario, apenas evita non ser así... pero
será que hai alguén máis aquí? Levo moito
tempo aquí. Que é isto? Que son estas
cousas? Oh! Son eu! Onde estou? Estou
presa neste lugar. Son (corrente)?*

FICHA TÉCNICA
• Coreografía e interpretación: Tânia
Carvalho
• Música: XNX
• Concepto de iluminación: Tânia Carvalho
• Deseño de iluminación: Anatol Waschke,
Tânia Carvalho, Zeca Iglésias
• Fotografía promocional: Rui Palma
• Vídeo promocional: Manuel Guerra
• Produción: Tânia Carvalho, Agência 25 &
Estúdio 25
• Produción executiva: João Guimarães (ata
2020)
• Administración e xestión financeira: Vítor
Alves Brotas (desde 2021)
• Coprodución: Centro Cultural Vila Flor;
Teatro Aveirense
• Residencias artísticas: Centro Cultural
Vila Flor; O Espaço do Tempo; Teatro
Viriato
ESTÚDIO 25 ESTÁ FINANCIADO POLO GOBERNO DE
PORTUGAL - MINISTÉRIO DE CULTURA/DIREÇÃO-GERAL DAS
ARTES PARA O BIENIO 2021-22
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Veneficio (de
lo cotidiano
y cómo
remediarlo)
Miguel Ponce de León –
Teatro et al.

7 maio
17 h | De balde
Galicia | 55 min.
Igrexa da
Universidade
| Santiago de
Compostela
Colaboración
coa Universidade
de Santiago de
Compostela e o
Concello de Santiago

Obra de teatro-ensaio que mestura o
monólogo teatral coa maxia, onde o
protagonista acompaña coa lectura
dos seus diarios o seu discurso de
reflexión e confesión: demostra como
toda experiencia estética, incluíndo a
experiencia máxica, ten a súa orixe na
percepción de cada persoa e non na
realidade que a rodea. Ofrece ao público
un rito de xeración de convención e de
verdade, onde o máxico se desprende
do misticismo para contemplalo na
súa realidade mundana. A obra vén
acompañada cun pequeno libro, que
funciona como entrada.

Miguel Ponce de León
Artista galego multidisciplinar. Veneficio
(de lo cotidiano y cómo remediarlo) é o
primeiro proxecto da compañía de nova
creación Teatro et al. que se consolidou ao
redor da peza. Con anterioridade, Miguel
Ponce de León formou parte da compañía
de teatro universitario da Universidade
de Santiago de Compostela Lobishomes,

dentro da cal exerceu labores diversas de
dramaturxia, dirección e interpretación
en obras como Quinuituq, O baúl cheo de
xente, Insilio (Premio Xuventude Crea 2018)
e O corno do derradeiro día. Ademais, ten
colaborado con festivais e colectivos de
circo e cabaré en Portugal, Italia, Austria
e Polonia e participou na organización e
xestión do Festival San Pedro Sen Paredes
(Santiago de Compostela, 2020) e nas
dúas primeiras edicións do Festival Pataca
Minuta en 2018 e 2019.
FICHA TÉCNICA
• Dramaturxia, produción e interpretación:
Miguel Ponce de León
• Dirección: Jose Gregorio Vera e Tyler
McKechnie
• Técnico: Martín Gómez
• Escenografía, vestiario e maquetación:
Clara Copena Amigo
• Fotografías do libro: Julia González Yáñez
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Escenas
(Con)Textualizadas
Helen Bertels, Gena Baamonde, Helena
Varela, Ana Abad de Larriva, Ana Vallés

7 maio
19 h | 9 €
Galicia
Museo Centro Gaiás
(varios espazos) |
Cidade da Cultura
Estrea absoluta
Colaboración coa
Secretaría Xeral de
Igualdade

Escenas (Con)Textualizadas continúa o
proxecto iniciado con Escenas en danza na
edición anterior do festival, coa idea de
reunir a distintas artistas galegas que,
de maneira individual pero coa idea de
colectivo, traballen na creación dunha peza
que busca atravesar as entrañas do Museo
Centro Gaiás cun percorrido singular, para
expresar nun itinerario a arte do texto.
Nesta ocasión a voz será o vehículo e foco
de, unha vez máis, un espazo excepcional
que descubrirá, a través deste traxecto, a
nova escena en novos espazos.
Cinco creadoras galegas poñen a súa voz
ao eco silencioso e máxico do recuncho
elixido por elas como resoador da súa
proposta artística.

Murmurios cuánticos. Helena
Varela
Traballo en proceso que emprega o
microscópico da pel para construír unha
linguaxe propia do universo feminino de
Helena Varela.

SEX. Helen Bertels
Creación e interpretación: Helen Bertels |
Fotografía: Miguel Vidal | Agradecementos:
A. P., equipo técnico da Cidade da Cultura

Aos claros dos bosques non
se vai preguntar. Ana Vallés
Creación de Ana Vallés coa colaboración
de Nuria Sotelo a partir de textos de María
Zambrano.

Ser tomada por granito (con
Ursula K. Le Guin). Gena
Baamonde
Dramaturxia e dirección: Gena Baamonde.
| Intérpretes: Gena Baamonde e Andrea
Quintana/ VACAburra

Sobre o baleiro. Ana Abad de
Larriva
Creación e interpretación: Ana Abad de
Larriva. | Colaboración técnica e fotografía:
David Rodas.
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Hammamturgia
Societat Doctor Alonso

Transformámolo e facemos visible esta
transformación. Non se trata de facer de
principio a fin un ambiente, senón de facer
algo coas condicións que o constitúen.

Societat Doctor Alonso

7 maio
21.30 h | 9 €
Cataluña-Valencia |
55 min
Sala 1 | Museo Centro
Gaiás | Cidade da
Cultura
Teatro | Estrea en
Galicia
*Ás 12 horas haberá
un pase técnico
de balde para
estudantes da Escola
Superior de Arte
Dramática de Galicia

Hammamturgia xera e capta o fluxo
dos corpos e as cousas no espazo, unha
sucesión que non explica nada, senón
que propón e activa transformacións.
Unha obra coreográfica, en definitiva,
que traballa co espazo e o tempo.
Entendemos a hammamturgia como o
outro da dramaturxia. A dramaturxia
sería así a acción de crear, compoñer e
interpretar unha obra. A hammamturgia,
en cambio, remite a unha relación coas
condicións atmosféricas que producen a
transformación da forma/obra, o paso para
dar é estar dentro, atravesando, ser o que
nos move e non vemos.
O espazo mesmo estase construíndo e/
ou transformando durante a acción, á
vista dos espectadores. Este espazo non
é máis que un ambiente compartido. Un
ambiente no que non se distingue un fóra
dun dentro. É só unha membrana, na que
respiramos (e vivimos, polo menos durante
este tempo) xuntos.
A forma que este feito adquire en
Hammamturgia é facer o ambiente e co
ambiente. Dalgunha forma facemos a casa
desde dentro transformando aos poucos,
suavemente, o lugar ao que chegamos —e
ao que chamamos teatro— noutro sitio.

A Societat Doctor Alonso, creada en 2001
e dirixida por Tomàs Aragay (director
de teatro e dramaturgo) e Sofía Asencio
(bailarina e coreógrafa), construíu
unha linguaxe que atopa unha das súas
claves fundamentais no concepto do
desprazamento. De situar algo fóra do
seu lugar, ámbito ou espazo propio,
para indagar como este desprazamento
modifica a linguaxe tanto na súa
gramática constitutiva como na lectura
que un observador pode facer: desprazar
para desvelar algo. Esta manobra de
desprazamento revelouse como unha
ferramenta eficaz para xerar espazos de
discurso poético que poñan en cuestión
o status quo da nosa comprensión da
realidade.
FICHA TÉCNICA
• Hammamturgia: Tomàs Aragay e Sofía
Asencio
• Dirección escénica: Tomàs Aragay
• Creación e interpretación: Sofía Asencio,
Beatriz Lobo, Ana Cortés, Kidows Kim
• Asesoramento espazo escénico: Cube.bz
e Serrucho
• Iluminación e espazo escénico: Cube.bz
• Espazo sonoro: Maties Palau
• Vestiario: Jorge Dutor
• Comunicación e distribución: Sara Serrano
• Produción: Imma Bobé
• Espectáculo coproducido por: Le Grütli,
Centre de production et de difusión
des Arts Vivants, Teatre Nacional de
Catalunya, Azkuna Zentroa, Auditorio de
Tenerife, La Mutant, espai d’Arts Vives.
• Coa colaboración de: ICEC, Institut
Català de les Empreses Culturals, INAEM,
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, Institut Ramon Llull.
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NIHIL
Ramón Souto

8 maio
6:30 h | De balde
Galicia | 60-75 min.
Campo do Gaiás |
Cidade da Cultura
Concerto ao
amencer* | Música
contemporánea
Site specific | Estrea
absoluta
Residencia ‘Facendo
novos camiños’.
Programa de
Residencias Artísticas
do Gaiás 2022
*Almorzo posterior
no Museo Centro
Gaiás para as persoas
asistentes.

A noite é longa pero branca.
Resplandecente. Grazas á potencia da
nada, a impotencia pode ser atravesada.

Ramón Souto
(Vigo, 1976). Compositor e artista
sonoro. Activo como creador de música
experimental de cámara, música
electrónica, performance, instalacións,
teatro musical e ópera. Explora
diferentes formas de produción sonora en
dispositivos acústicos e electrónicos para
xerar e expandir expresividades.
FICHA TÉCNICA
• Composición musical: Ramón Souto
• Textos: Santiago López Petit
• Enxeños sonoros: Ramón Souto, Ignacio
Barcia, Henrique Fernandes, Gustavo
Costa, Mateo Mena
• Solistas: Guillermina Gallardo,
mezzosoprano; Enrique Martínez, tenor;
Pascal Zurek, baixo

• Coro de performers: Alicia Louzán,
soprano; Sara Cayetano Sío, soprano;
Remedios Cruz, contralto; Andrea Búa,
contralto; Lucas López, baixo; Francisco
Pérez Piñon, baixo.
• Vertixe sonora: Roberto Alonso, violín;
Pablo Coello, saxofón; María Mogas,
acordeón; Carlos Méndez, contrabaixo;
Nuno Pinto, guitarra eléctrica; Haruna
Takebe e David Durán, piano; Diego
Ventoso, percusión; Pilar Fontalba, oboe.
• Ensemble New Music Tallin: Marion
Strandberg, frautas; Helena Tuuling,
clarinete; Nina Kawaguchi, violín; Talvi
Nurgama, viola; Teemu Mastovaara,
violonchelo
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¿Qué es el agua?
Compañía La Soledad (Marc Caellas e
Esteban Feune de Colombi)

24

música, teatro e arte contemporánea. As
súas últimas obras estreadas son Sin timón
& en el delirio, (México, 2021) e Bolaño,
vuelve a casa (Barcelona, 2020), inspirados
na poética de Mario Santiago Papasquiaro
e Roberto Vidal Bolaño, respectivamente,
e realizadas nas rúas do Raval e de Santa
María de la Ribera. Ambas creadas e
interpretadas con Esteban Feune de
Colombi, con quen fundou a Compañía La
Soledad, enfocada en propostas escénicas
itinerantes.

Esteban Feune de Colombi

8 maio
10 h | 15 €
Cataluña | 4 horas
Cidade da Cultura –
Cemiterio de Fisterra
– Praia da Langosteira
Site specific | Estrea
en Galicia
A entrada inclúe o
traslado en autobús
de ida e volta desde a
Cidade da Cultura ata
Fisterra.
*Recoméndase
ao público levar
os seus propios
auriculares para a
audio-performance
en autobús, aínda que
a compañía terá de
reposto.

¿Qué es el agua? —primeira obra da
Tetralogía de los elementos– é un site
specific en forma de homenaxe a ese
misterio fascinante que representa a auga
en todas e cada unha das súas variantes.
Marc Caellas e Esteban Feune de Colombi
comezaron as investigacións desta nova
iniciativa no 2018 en La Habana, partindo
da lectura do poema “La isla en peso”
do cubano Virgilio Piñera. Desde entón
acumulan viaxes, textos e rituais que
xiran arredor da auga, dentro e fóra dela,
en illas, na beira dos ríos ou en cidades
marítimas. Tal é o caso de Fisterra, onde
logo dunha residencia xestada a raíz da súa
participación en Escenas do cambio 2021,
estrearán ¿Qué es el agua?; un periplo que
hibrida instalación, teatro documental,
poesía e danza, e que comezará na Cidade
da Cultura, en Santiago de Compostela,
cando o público se monte no bus que os
levará onde se di que remata oficialmente
o Camiño de Santiago.

Marc Caellas
Marc Caellas, natural de Barcelona, é
un artista multidisciplinar que concreta
os seus proxectos en forma de libros,
performances, obras de teatro ou
proxectos culturais que hibridan literatura,

Artista polivalente dedicado á escritura,
o cinema, a performance, o teatro e a
fotografía. Publicou os libros Lugares que
no (Huesos de Jibia, 2010), No recuerdo
(Pánico el Pánico, 2011) e Leídos (Biblioteca
Nacional, 2014). Así mesmo, os seus
poemas acompañan as fotos de David
Sisso en Tierra vacía (Planeta, 2017).
Actuou nas dúas películas do brasileiro
Charly Braun, premiadas en festivais
internacionais: Além da Estrada (2010) e
Vermelho Russo (2017). Canda Marc Caellas
fundou a Compañía La Soledad e xuntos
realizaron diversas propostas escénicas
e performáticas, entre as que destacan O
paseo de Robert Walser, Entrevistas breves
con escritores repulsivos, Cielo TV, Come en
casa Borges e Juego de cartas.
FICHA TÉCNICA
• Dirección e dramaturxia: Compañía La
Soledad (Marc Caellas e Esteban Feune de
Colombi)
• Produción, administración e distribución:
Dos Orillas Cultura, Ángels Queralt
• Escenografía e vestiario: Sofía Caetano
• Imaxe: Muriel Escalera
• Deseño de luces: Conrado Parodi
• Elenco: Marc Caellas, Esteban Feune de
Colombi, Sofía Caetano e Muriel Escalera
xunto a persoas da comunidade local de
Fisterra.
COPRODUCIÓN DE DOS ORILLAS CULTURA, FIT DE CÁDIZ,
ESCENAS DO CAMBIO (CIDADE DA CULTURA), ORTEUV DE
VERACRUZ (MÉXICO), SPECTACULAR SHOWS AZORES CO
APOIO DE IBERESCENA E DO CONCELLO DE FISTERRA.
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Que du bonheur (?) /
Moi, Antonio M.
Compagnie Man Drake / Tomeo Vergés

Moi, Antonio M.
Moi, Antonio M., é unha sorte de
autorretrato que nace do desexo de
Alvaro Morell de explorar a brecha entre
o que presentamos de nós mesmos e o
que ocultamos tras as máscaras sociais e
culturais. Utilizando elementos e materiais
que lle son moi queridos e inspirado no
xénero burlesco e a figura do pallaso, pon
en escena a multiplicidade de “eus” que,
coma a todos nós, o constitúen. Unha viaxe
poética e vital, absurda, inquietante e
divertida.

8 maio
17 h | 9 €
Francia | 60 min. (30’
cada peza)
Sala 1 | Museo Centro
Gaiás
Danza | Estrea en
Galicia
Colaboración co
Institut Français
A compañía
fundada por Tomeo
Vergés ofrece dous
espectáculos que
funcionan como
un díptico que son
á vez expresión e
posta en cuestión
das contornas do
masculino e do
feminino.

Que du bonheur (?)
Que du bonheur (?), que podería traducirse
como “Só alegría(?)” deconstrúe e
descompón os estudos do movemento
do corpo. Que significa ser muller? A
que códigos, a que presión social deben
as mulleres someterse? Tomeo Vergés
atopou unha fermosa metáfora escénica
para profundar neste tema e cuestionar
as imaxes esperadas ou esixidas que
manteñen ás mulleres nun camiño
establecido.
Nun camiño é onde se atopa a intérprete
Sandrine Maisonneuve: ao ritmo dun
metrónomo hipnótico cuxa cadencia se
obriga a seguir, repite e transforma unha
serie de movementos cotiáns. Prisioneira
a pesar de todo de si mesma, libra unha
batalla de ida e volta, xoga cos clixés e a
linguaxe corporal, desde a composición
da imaxe dunha muller perfecta ata a súa
transformación nunha guerreira ancestral.
Cómica, mordaz e liberadora.

Ficha técnica
• Dirección artística: Tomeo Vergés
• Interpretación: Sandrine Maisonneuve

FICHA TÉCNICA
• Concepción: Alvaro Morell, Tomeo
Vergés, Véronique Petit
• Interpretación: Alvaro Morell
• Produción: Compagnie Man Drake
• Coprodución: Théâtre Le Colombier
(Bagnolet)
• Residencias: Théâtre Le Colombier
(Bagnolet), Espace Lino Ventura (GargesLès-Gonesse), l'Usine, Centre national
des arts de la rue et de l'espace public
(Tournefeuille/Toulouse Métropole)
CO APOIO DA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES D'ÎLE-DE-FRANCE - MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SEINESAINT-DENIS

Compagnie Man Drake /
Tomeo Vergés
Desde a súa creación en 1992, a compañía
Man Drake traballa na fronteira entre o
teatro e a danza, e cada disciplina inflúe
na outra nun estado de fricción continuo.
Tomeo Vergés desenvolve este traballo
a través das diversas pezas da compañía
que, aínda que a miúdo teñen un carácter
teatral, se centran no corpo. As súas
actuacións dan un novo xiro ás situacións
cotiás e sacan á luz unha inquietante
estrañeza. O seu ton podería describirse
como surrealista ou absurdo, ou, en
calquera caso, fóra de ton. Paralelamente,
Man Drake desenvolve formas
coreográficas “fóra do escenario” que
confrontan os corpos con diferentes tipos
de espazos para alimentar a imaxinación e
crear unha nova poética do corpo.
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Waterclose (Preto da auga)
Teatro La Usina
en común: Woman Closed, espectáculo
que tivo a súa estrea no Festival Alt Vigo
Galicia en setembro 2002. Waterclose
(preto da auga), dialoga con aquela
primeira montaxe, confróntaa, desafíaa
e transcéndea, nunha creación nova e
revisada, onde a dramaturga mexicana
explora a súa relación coa auga, no seu
universo como muller, 20 anos, dous fillos
e un teatro despois…

Teatro La Usina

8 maio
19 h | 5 €
Madrid | 45 min
Galería de servizos
do Gaiás | Cidade da
Cultura
Teatro experimental |
Estrea en Galicia
Revisión e
actualización do
primeiro espectáculo
da compañía, no 20
aniversario da súa
estrea

Preto da auga, abrir pechar deixar saír,
augas abertas, auga estancada, xa non é
algo do outro, é algo propio, interno, abrir,
deixar, ser...
Unha muller encerrada nun váter, subida
a un retrete, libérase das cousas que a
oprimen, revolvendo na súa propia merda,
revolvéndose… mergúllase nunha viaxe
interior, sen rumbo…
Augas abertas, fóra hai unha gran festa…
algo termina… algo se acaba…
A desesperación, os medos, a tolemia e a
tenrura, acompáñana ata o final… Perdida
na inmensidade dun espazo incerto de
auga, emocións e váteres…
Xuraría que te vin, xuraría que estabas aí…
Waterclose instálase no ámbito do
teatro da crueldade, onde as accións, o
texto e as emocións narran por igual a
alma dunha muller en crise, nun ritmo
vertixinoso de imaxes, cunha estética crúa
e sensible. Waterclose fala de cambiar, de
desprenderse, de abrir e deixar correr, de
auga nova, limpa, fresca…
No ano 2002 a dramaturga e actriz
mexicana Angélica Briseño e o director
arxentino Gabriel Molina atópanse en
Madrid para crear o seu primeiro proxecto

Os seus directores artísticos, Angélica
Briseño e Gabriel Molina, fundan a sala
no ano 2006 en Madrid. La Usina está
composta por un grupo de profesionais
do ámbito teatral, actores, directores
e dramaturgos, dedicados á creación,
produción e desenvolvemento de
proxectos teatrais, á investigación no
campo da técnica e da estética teatral,
e á formación de grupos xeradores de
feitos teatrais. Un espazo para a creación,
cunha programación estable que se renova
constantemente, a partir dunha selección
coidada de proxectos teatrais innovadores
e de calidade.
Membro da rede nacional de salas
alternativas e referente na programación
teatral madrileña, alberga distintos
festivais de artes escénicas e medra na
elección do público, presentando con
calidez e coidado as propostas máis
renovadoras do panorama teatral.
FICHA TÉCNICA
• Dirección: Gabriel Molina González
• Intérprete: Angélica Briseño Ortega
• Textos: Angélica Briseño Ortega
• Espazo escénico: Gabriel Molina González
• Deseño sonoro: Gabriel Molina González
• Vestiario e fotografía: María Patricia
Soroa
• Soporte técnico e loxística: Teatro La
Usina
• Asistencia técnica en xira: Mara Roa
• Promoción e difusión en medios: Teatro
La Usina
• Deseño gráfico: Pedro Carchenilla
• Produción xeral: Teatro La Usina
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OUTsideINsideOUTside
Sara Molina

8 maio
20:30 h | 9 €
Andalucía | 60-75 min.
Edificio CINC | Salón
de Convencións
Teatro-danza | Site
specific | Estrea
absoluta

OUTsideINsideOUTside é unha peza creada
de maneira específica para o espazo
na Cidade da Cultura que traballa con
elementos tradicionais pero empregados
de maneira non tradicional: texto, citas e
fragmentos, actos, danza, a experiencia
dramática, a relación cos espectadores,
a improvisación, e autores de referencia
como Samuel Beckett ou Berthold Brecht.
A peza sitúanos na zona de intersección
entre a realidade e a ficción e toma o
propio lugar e aos espectadores como
parte dela.
Un percorrido que á maneira dunha banda
de Moebius vai por dentro e sae fóra para
devolvernos dentro. Dentro de que? Fóra
de que? De onde?
Sucesivos encontros, secuencias e
minisecuencias poéticas, discursivas,
visuais, transitan textos de varios autores,
case sempre das súas pezas inacabadas,
construíndo ideas e conceptos por veces
abstractos, a través dunha conversa
universal, con silencios e reflexións,
pensamentos en voz alta. Reflexionamos
sobre a vida contemporánea. A vida do
pensamento.
OUTsideINsideOUTside é a pesar de todos
os seus estímulos, un relato. Conta unha
pequena historia a través de como nos
manifestamos e nos convertemos nalgo
que non queremos, como estamos feitos
de renuncia, e así atopámonos de novo no
diálogo entre o real e o verdadeiro.

Sara Molina
Recoñecida actriz e dramaturga pioneira
da vangarda teatral española. Formada
nos seus inicios con Albert Boadella (Els
Joglars) e Zubics-Panadeiro (actores e
bailaríns da compañía de Pina Bausch),
o traballo de Sara Molina (Xaén, 1958)
estivo sempre marcado polas novas
linguaxes e o performativo, pero sen
renunciar aos trazos da excelencia. Como
directora escénica asinou máis de corenta
montaxes, e entre as súas pezas como
autora destacan Imperfecta armonía,
Made in China ou Mónadas, entre outras.
Ten participado en diversas mostras
teatrais estatais e internacionais como
o Festival de Avignon, o F.I.T. de Cádiz
ou a Muestra de Teatro Español de
Autores Contemporáneos de Alacante.
Ademais, traballou como docente teatral
nas Universidades de Granada, Málaga,
Cuenca ou Barcelona, así como en talleres
municipais e escolas de artes escénicas e
escolas privadas.
FICHA TÉCNICA/ELENCO
• Lorena Ayala (bailarina e bailaora
flamenca)
• Mónica Francés (actriz, performer e
poeta)
• Andrés Montero e Borja López (actores)
• Sara Molina, directora da obra tamén
presente en escena
• Joaquín Cutillas – Iluminación
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Os espazos
CIDADE DA CULTURA
Monte Gaiás, s/n - Santiago de Compostela

A Cidade da Cultura preséntase
como un motor para impulsar
proxectos innovadores no campo
da cultura, o emprendemento e a
tecnoloxía e un punto de conexión
de Galicia co resto do mundo.
Construída no cumio do Gaiás, un
dos montes que rodean Santiago
de Compostela, esta cidade que
parece xurdir da terra eríxese
como unha icona arquitectónica da
Galicia contemporánea, dialogando
coa Compostela milenaria,
Patrimonio da Humanidade e
destino do Camiño de Santiago.
Este espazo acolle cinco
centros destinados á cultura, ao
emprendemento, á tecnoloxía e
á investigación e colaboración
interuniversitaria: o Museo
Centro Gaiás, a Biblioteca e
Arquivo de Galicia, o Centro de
Emprendemento Creativo, o
Centro de Innovación Cultural
(CINC) e o Edificio Fontán, todos
eles vinculados á Consellería de
Cultura, Educación e Universidade

do goberno galego, a Xunta de
Galicia. Ademais, o complexo conta
con grandes espazos verdes nos
que gozar da natureza, descansar,
practicar deporte e hábitos de vida
saudable ou asistir a espectáculos
ao aire libre.
En Escenas do cambio 2022
diferentes espazos da Cidade
da Cultura serán escenario dos
espectáculos do festival:
MUSEO CENTRO GAIÁS
Principal escenario de Escenas
do cambio desde a súa primeira
edición. A súa beleza e flexibilidade
converten a este edificio da Cidade
da Cultura de Galicia no espazo
perfecto para acoller exposicións
de gran dimensión, eventos
culturais e espectáculos de artes
escénicas.
Andar -1: Sala 1 e Sala 2.
EDIFICIO CINC
Sede da Fundación Cidade da
Cultura e da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de

Galicia, que aglutina os servizos
tecnolóxicos da Administración
galega. Ten varios auditorios
para a celebración de eventos
ou espectáculos, entre os que se
atopa o Salón de Convencións.
GALERÍA DE SERVIZOS DO GAIÁS
Galería de túneles que percorre os
sotos do complexo e conecta entre
si os diferentes edificios da Cidade
da Cultura. Empregado de maneira
principal para facilitar o acceso de
materiais a cada espazo e tamén
como escenario de espectáculos
escénicos e musicais.
CAMPO DO GAIÁS
Espazo multifuncional situado a
carón da zona de aparcadoiro e da
porta de acceso rodado ao Gaiás
tanto desde autoestrada como
dende o centro de Santiago de
Compostela. Inclúe un espazoescenario nunha depresión do
terreo con disposición de gradas a
modo de terraza que conforma un
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SALÓN TEATRO

IGREXA DA
UNIVERSIDADE

Rúa Nova, 34 - Santiago de
Compostela

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 Universidade, a través de 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.

Praza da Universidade s/n Santiago de Compostela

Construída polos xesuítas no
S. XVII, pertenceu ao colexio da
Compañía de Xesús ata que pasou
a ser a capela da Universidade
de Santiago de Compostela no
século XVIII. Atesoura valiosos
retablos barrocos no seu interior,
entre os que destaca o retablo
maior, de Simón Rodríguez. Na
actualidade emprégase de maneira
activa como sala de exposicións e
escenario de diversos espectáculos
organizados pola USC.
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FISTERRA:
CEMITERIO DE
PORTELA - PRAIA DA
LANGOSTEIRA

Cabo do mundo coñecido para
as antigas civilizacións celta e
romana, Fisterra é tamén punto
final da última ruta xacobea que
seguen moitos peregrinos tras
chegar a Santiago de Compostela,
para cumprir rituais de fin do
Camiño como o de bañarse
nas augas do Atlántico ou ver
desaparecer o sol no horizonte do
mar. A vila, o cemiterio municipal
deseñado polo arquitecto César
Portela e a praia de Langosteira
deste municipio da Costa da
Morte transfórmanse tamén en
escenario para a peza itinerante
que Marc Caellas e Esteban Feune
de Colombi traen a Escenas do
cambio 2022.
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Accesos no Gaiás
Acceso con vehículo
Acceso
con vehículo
Acceso
peonil
Acceso peonil

AV DA . DIEGO BER NAL

AV DA . DI EGO BERN AL

Bosque de Galicia
Torres
Hejduk
Sala
Eisenman

CEM

Sala
Eisenman

Centro de
Emprendemento

Xardín
Literario

Museo

Torres
Hejduk

INFORMACIÓN
Xardín
Literario

Xardín do
Teatro

CINC

CEM

Centro de
Emprendemento
VIVEIRO
GAIÁSTECH

Museo

Xardín do
Teatro INFORMACIÓN
Parque
da Balea

Praza
Central

AGADIC
COWORKING
VIVEIRO
GAIÁSTECH

AGADIC
Pista
COWORKING
BMX

Bosque de Galicia

P1

Praza
Central

P2

P3

Parque
da Balea

AMTEGA
FUNDACIÓN CdC
ÁREA TIC

Fontán

CINC

P4 P5 P6

AMTEGA
FUNDACIÓN CdC
ÁREA TIC

Parque
do Lago

Biblioteca
e Arquivo

V ISO

Pista
BMXAP 9

AP 9

P1

P2

Campo
do Gaiás

P3

P4 P5 P6

Fontán

N

Parque
do Lago

Biblioteca
e Arquivo

VISO

AP 9
AP 9

Campo
do Gaiás

N

Colaboran:

CENTRO
DRAMÁTICO
GALEGO

Fondo Gaiás da empresa galega:

