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artistas en residencia

rosa casado
some things happen all at once

antón coucheiro
casualidances ... desencontros

félix fernández

bárbara bañuelos

borja fernández e uxia p. vaello

subidón, saldos de un bazar familiar

90 dB
play

iker gómez

estela lloves e tania arias

la danza del cisne

alicia en grusia proyect
Co programa Artista en Residencia o Centro Coreográfico
Galego quere apoiar a creación da danza, a través da
investigación, dotando aos artistas convidados de todos
os medios necesarios para o desenvolvemento do seu
proxecto artístico, tanto materiais como de persoal de
apoio ou promoción. 

Na temporada 06-07 apoiáronse dous proxectos de
Artistas en Residencia: un residencia de creación ‘Arder
nun hotel’ de Uxía P. Vaello; e outra residencia de investi-
gación ‘Arándara’ de Henrique Peón e Mercé de Rande. 

Nesta nova tempada o Centro Coreográfico Galego apoia
un total de sete artistas en residencia, unha iniciativa coa
que seguimos traballando a favor da investigación no sec-
tor da danza e a favor do diálogo entre esta e outras dis-
ciplinas artísticas. 
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alicia en grusia proyect

estela lloves

de estela lloves gómez e tania arias winogradow

data e lugar da residencia: setembro 2008
Fundación Torrente Ballester (Ferrlol)

Alicia en Grusia Proyect é un proxecto co que investigar o tema da identidade e
dos seus aspectos básicos: o territorial e o familiar -o pertencer a un sitio- o ser
dunha ou varias maneiras. 
Un traballo no que se misturan a cultura galega e a rusa. Un achegamento a
ambas idiosincrasias: as súas paisaxes, as súas lenguas, costumes, danzas e
cancións, tradicións e rituais, ... As artistas entrevistan ás súas familias para que
lles falen destes temas, e entrevístanse a elas mesmas para comprobar que
queda nelas de todo iso. 
Os puntos nos que se centra o proxecto son:  Identidade Persoal, Colaboración
en termos de apertura exterior, Obtención dun material artístico en dous forma-
tos, Presentación pública do material obtido

Vigo - 1970. Bailarina, actriz e coreógrafa, estudou danza con Carmen Werner,
Camina Ocaña, Elena Córdoba, Olga Mesa, Mónica Valenciano, Andrés
Corchero, Min Tanaka e Hisako Horikawa. Tamén realizou estudos de teatro con
Ana Vallés, Roger Colom e Carlos Marquerie. 
Traballou, entre outros, con Matarile Teatro, Cia A Raia, Cia.Andrés Corchero.
Colaborou na U.V.I. (Proxecto de investigación dentre das artes escénicas coor-
dinado por María José Ribot, Elena Córdoba, Olga Mesa e Blanca Calvo) e par-
ticipou como dance-performer en diversos actos organizados polas universida-
des de Belas Artes de Granada, Valencia e Barcelona. 
Participou no Encontro de Coreógrafos Europeo-Americano do Sur organizado
polo Festival Panorama de Río de Janeiro. 

tania arias winogradow

Titulada en ballet clásico pola Real Escuela Superior de Danza de Madrid, tamén
realizou estudos de danza contemporánea, contact improvisación e composi-
ción. 
Foi bailarina en compañías como Ballet de Víctor Ullate, Aracaladanza, Larumbe
Danza, EL Curro DT ou El Tinglao; e en pezas dirixidas por Mathilde Monnier,
Gilles Jobin ou Mark Tompkins, entre outros. Traballou como asistente en esce-
na de La Ribot na peza ‘40 espontáneos’. 
Conta tamén cunha gran experiencia como profesora de danza e traballo corpo-
ral, desenvolvendo a súa actividade docente en centros como: Aula 11, St.
Anne’s School, Centro de Técnicas Corporales y Danza Esklepion, etc.
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casualidances... desencontros

Antón Coucheiro

de antón coucheiro faílde
artistas colaboradores: ioana mona popovici, gael herrera batallán, Pistacatro

Produtora de soños

A chegada a un país descoñecido, o encontro casual. O desencontro coma outro
medio de comunicarse. Misturar a danza contemporánea co teatro físico, e máis
concretamente coa estética e a poética do clown, onde o movemento se torna
unha linguaxe máis próxima e cotiá, que conecta co espectador, coa súa fraxili-
dade, coa tenrura, co humor. 
Trátase de transformar o que se baila nun contacto directo co público, incorpo-
rar a mirada, a presenza, unha comunicación dos bailaríns co espectador que a
danza contemporánea moitas veces rexeita ou non contempla. 
Investigar para atopar unha linguaxe propia que se nutra da danza, máis abs-
tracta, máis formal; e a do clown, furiosamente comunicativa e emocional. Usar
o soporte audiovisual como elemento escénico e mesmo escenográfico. 

Este galego formouse na escola Espacio Aberto de Santiago de Compostela, na
Escola de Teatro Non-Verbal de Praga e circo na Fundiçâo Progresso de Río de
Janeiro.  Ademais foi alumno dos mestres máis recoñecidos no mundo do clown
como Leo Bassi, Carlo Colombaioni, Johny Melville ou Loco Brusca. Estudou
danza contemporánea con Beatriz Fuentes, Ian Mundate e Blanca Ruiz, Marie
Kinsky, Daniel Abreu, Olga Mesa, etc, butoh con Sumako Koseki e Hisako
Korikawa e teatro físico con Carlos Neira, Wladislaw Znorko, Daniela Vorackova,
etc. 
Traballou con compañias como: Matarile, Chévere, A Factoría, o Centro
Dramático Galego, Ioana Popovici ou Deborah Colker. É profesor de clown na
Escola Novo Circo CIRCO9. 

Ioana Mona Popovici

Nada en Romanía onde estudou na Floria Capsali Ballet School. Tamén estudou
na Universidade de Artes Dramáticas e Cinema de Bucarest. Como bailarina tra-
ballou con Karine Ponties, Sarah Bild, Fréderique Lescure e Dominique
Bagouet. 
De 2000 a 2004 integrou a compañía de Charles Linehan. É Autora, entre outros
traballos,  de Walk in a Circle, From Nowhere to Everywhere, Requiem For a
Dog, realizada no Danspace Project de Nova Iorque. Foi considerada en tres
ocasións como 'Young Choreographer to Watch' pola revista alemana BalletTanz
International Magazine, polos traballos Réquiem for a death dog, The Chair e
Remote Edens.

data e lugar da residencia: decembro 2008
Sala Galán (Santiago de Compostela)
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la danza del cisne
de iker gómez

artistas colaboradores: perrote produce, nerea alberdi, gemma galera

data e lugar da residencia: xullo 2008 naSala Galán (Santiago de Compostela)

'La Danza del Cisne' inclúe dúas fases; unha de investigación e outra de crea-
ción compartida con dous bailaríns- intérpretes, unha músico-intérprete e un
equipo de produtores de son expertos en música analóxica. O traballo ira evolu-
cionando á vez que se irá amosando nos diferentes estados e procesos do pro-
xectos en pequenos espazos escénicos. Do mesmo farase un seguimento video
documentadao do proceso de desenvolvemento que se exporá na Website de
Iker Gómez. 
Neste traballo decide crear unha peza de danza, video-coreografía e música en
directo a partir da descomposición  

Iker Gómez

Inicia os seus estudios en Bilbao, entre a Universidade de Belas Artes e o
Estudio de Danza. Completou a súa formación cun postgrao no Institut del
Teatre de la Diputació de Barcelona, pasando a formar parte da súa compañía.
Desenvolveu a súa carreira como bailarín profesional con compañías como:
Ballet Nacional de Suiza, Regenssurg Tanztheater ou Gellabert-Azzopardi. Tras
este periodo comeza a enfocar os seus traballos cara a dirección escénica, a
coreografía e a creación audiovisual. 

artistas colaboradores

Iker Gómez conta coa colaboración de Perrote Produce, empresa de deseño e
produción de son formada por Kepa Elgoibar, Daniel González e David Sánchez;
Nerea Alberdi violinista integrante e solista da orquestra de cámara
Eurocamerata e coa colaboración da bailarina e intérpreta Gemma Galera, gra-
duada na especialidade de danza contemporánea no Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona, ten traballado con nacho Duato, Stjin Cellis, Rui Horta,
Wim Vandekeybus e Jo Stromgrem entre outros. 
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play
de borja fernández e uxía p. vaello

data e lugar da residencia: marzo 2008 na Sala Galán (Santiago de Compostela)

Play é un xogo de dous personaxes manipuladores e manipulados, nun sentido
non pexorativo destas palabras, usando todas as súas capacidades, coa axuda
de elementos externos, para conseguir modificar ao outro, desde o inerte ao
vivo, do vivo ao humano, do simplemente humano ata o emotivo ...
En escena, preténdese levar a cabo un xogo de intercambio de papeis, un des-
dobramento dos intérpretes en todos estes personaxes, pero non xogando a
encarnalos, senón a recrealos ou reemplazalos, imitalos, a través do traballo coa
acción escénica.  

Borja Fernández

Intérprete multidisciplinar autodidacta, cofundador das compañías Pista Catro
(novo circo) e integrante do grupo de música experimental 'es un arbol'. Participa
activamente en cabarés colectivos (Sala Nasa, Santiago de Compostela) e tra-
balla puntualmente con compañías de teatro e danza, artistas multimedia, per-
formers e músicos. 
Cos seus proxectos e en colaboración con outros artistas viaxou por Galicia,
España, Portugal, Mozambique, República Checa e Cuba a través de festivais
internacioanis e intercambios artísticos ou obras sociais

Uxía P. Vaello

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela e
en danza pola Escola Superior de Dança de Lisboa; completa os seus estudos
en danza contemporánea con profesionais como: Rui Horta, Elena Córdoba,
Andrés Corchero, Anabelle Bonnery, Angelique Wilkie, Guillermo Weickert ou
Margarida Bettencourt entre outros. Dende 1989, estuda outras disciplinas de
danza como danza clásica, ballet galego, claqué ou danzas sagradas afrobrasi-
leiras. Traballou en compañías como: Amercédascirkunstanzias, Martha
Cardozo ou Pistacatro. NO 2007 realiza o solo Arder nun Hotel co apoio do
CCG. É tamén mestra de técnica de danza contemporánea e composición.  
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some things happen all at once
de Rosa Casado 

artistas colaboradores: mike brrokes

data e lugar da residencia: setembro 2008 no Centro Torrente Ballester (Ferrol)

Esta performance/instalación que reflexiona sobre o progreso humano e a sos-
tenibilidde articúlase arredor da construción e descomposición dun bosque de
xeo. O calor que xenera a presenza e a actividade dos espectadores no espa-
cio acelera a descomposición do bosque de xeo; os espectadores poden inten-
tar prolongar a existencia do bosque activadndo con bicicletas un sistema de
enfriamento mecánico. 

Rosa Casado 

Creadora e performer. Vive entre Madrid e Peroblasco (La Rioja). O seu traballo
artístico céntrase na reflexión da realidade a través de propostas performativas
sinxelas e cotiás que exploran novos xeitos de pensar e facer; promove e xes-
tiona espacios interdisciplinarios para a diseminación da práctica artística con-
temporánea. En 2001 recibiu unha beca da fundación Roberto Cemetta para a
mobilidade de artistas do Mediterráneo. Foi parte do proxecto internacional
Natsxa Project/Arte Saves Lifes e é membro da rede internacional de performan-
ce contemporánea Magdalena Project. En 2007 foi elexida polo Instituto
Cervantes como unha das novas artistas de performance máis interesantes de
España. Actualmente é becaria da Academia de España en Roma. 

Mike Brookes

Nado no norte de Inglaterra, é alí onde nos 80 desenvolve o seu traballo como
pintor e o seu interese pola performance e as súas posibilidades. Traballou con
compañías de performer como Cardiff Laboratory Theatre, Moving Being e Brieh
Gof. Nos 90 traballou no departamento de teatro de Chapler Arts Centre
(Cardiff). Ten traballado con compañías de teatro e performance de todo o
mundo, acadando un gran recoñecemento como deseñador escéncio e ilumina-
dor. 
Traballa coa integración de elementos como a fotografía, a proxección a gran
escala, tecnoloxía de onda curta e radio por satélite, etc. En 2007 recibiu o pres-
tixioso premio Creative Wales Award by The Arts Council of Wales. Actualmente
é un artista-investigador na Aberystwyth University (Wales). 
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subidón, saldos de un bazar familiar
de Félix Fernández Fernández 

artistas colaboradores: Rubeck, Lavandera, Manuel Morales, Pilar Fernández

data e lugar da residencia: setembro 2008
Centro Torrente Ballester (Ferrol)

Este proxecto é unha reflexión autobiográfica que desenvolve unha viaxe imaxi-
naria a través da extrana relación entre o autor da obra e a súa nai. Esta viaxe
é unha experiencia emocional que penetra directamente dentro das motivacións
dunha nai que non comulga cos desexos da súa xeración, como tamén dentro
da mente do fillo que herda a sensibilidade excéntrica da súa nai. Xuntos parti-
rán nunha aventura de paisaxes mentais guiados pola intuición e os impulsos
creativos como válvula de escape fronte á realidade. Esta proposición escéncia
indaga na identidade dos seus protagonistas, os seus recordos e en como se
relacionan co papel que lles tocou vivir. 

Félix Fernández

Licenciado en Belas Artes, na especialidade de escultura, pola Universidade de
Vigo. Realizou diversos cursos con profesionais da danza como Elena Córdoba
ou da arte contemporánea como Marina Abramóvic, entre outros. 
En 2005 recibiu a beca Artistas en Residencia de La Casa Encendida (Madrid)
e obtivo numerosos premios polo seu traballo como o Premio do Xurado á Mellor
Videocreación Visualsound Barcelona 03, o Primeiro Premio no III Certame de
Artes Plásticas da Deputación de Ourense ou o Premio Novas Tendencias VIII
Certame de Artes Plásticas Cidade de Lugo. 
Realizou exposicións individuais en espacio como: Galería C5 (Santiago) con
Rompiendo Ciclos, Museo Provincial de Lugo con Cajas Negras, Fundación
Caixa Galicia de Ferrol con Latitudes III: Proceso autobiográfico ou Centro
Torrente Ballester con Descenso.

artistas colaboradores

Neste proxecto Félix Fernández conta coa colaboración de: Rubeck, iniciativa
musical que nace en 1999 como un proxecto de experimentación sonora próxi-
ma ao estilo de selos como WARP, K7 ou mille Plateaux Skam.   
Lavandera, firma de deseño de roupa que nace da necesidade de incorporar
novas linguaxes arredor do campo da moda, buscando novas formas, novos
volumes, novas formas de vestirse e de entender o vestido. 
Manuel Morales na dirección escénica, ten traballo en compañías como: La
Cubana, La Fura dels Baus, Centro Dramático del Vallés; e con directores de
cine como Bigas Luna ou Stuart Gordon. 
Félix Fernández contará tamén coa colaboración da súa nai, Pilar Fernández. 
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90 dB de Bárbara bañuelos

artistas colaboradores: Liz Vahía, Chase Granoff, Emilio Tomé

data e lugar da residencia: outubro 2008 en Santiago de Compostela

90 dB é un xogo, unha experiencia interactiva que abra a sensibilidade e a capa-
cidade de aprender a mirar a realidade doutros. Un traballo no que no mesmo
tempo se atopan o producto e a produción da coreografía e a busca da cuestión
proposta e a súa representación. 
Un xogo no que o teléfono de intermediación converterase en catalizador do pro-
ceso de comunicación, gracias aos elementos catalizadores (erros, interferen-
cias, intercesores, actuantes) que permitirán establecer novos códigos posibles
ou a alteración do que posuíamos coa finalidade de transmitir unha mensaxe. 

Bárbara Bañuelos

Estudiou danza con Carmen Senra no Estudio 3 de madrid, no Pineaple de
Londres ou no Mouvement Research de Nova Iork. Realizou tamén estudios de
arte dramático na escola de Cristina Rota, e é licenciada en Publicidade e
Relacións Públicas pola Universidade San Pablo CEU. 
Completou os seus estudios de interpretación con Fernando Piernas, Jaime
Chavarri, Augusto Fernández, Angles González-Sinde e Daniela Fejerman; e a
súa formación no campo da creación escénica e da performance con profesio-
nais como: Roger Bernat, Haïm Adri, Cesc Gelabert, Mateo Feijoo, Xavier Le
Roy, Elena Córdoba, Marten Spängber, Estela Lloves, Joshua Sofaer, Rabih
Mroué ou Juan Domínguez. 

artistas colaboradores

Neste proxecto Bárbara Bañuelos conta coa colaboración dos intérpretes: Liz
Vahía, Chase Granoff e Emilio Tomé; de Guamán de Yarza na realizacíón e pro-
dución audiovisual e no deseño e realización de escenografía, de Hong-Kai
Wang na realización e produción de son, e de Emilio Valenzuela como asitente
e operador técnico. 


