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O Centro Coreográfico Galego (CCG), no seo do
Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais
(IGAEM) da Consellaría de Cultura, é un centro de
creación, produción, formación e investigación para
o desenvolvemento da danza en Galiza.
O CCG é un núcleo de diálogo e de interacción
cultural, un espazo no que as principais linguaxes
artísticas teñen cabida para enriquecer e favorecer o desenvolvemento das artes escénicas.
É un lugar que quere fomentar a interacción entre
os artistas e o público achegándolles a arte aos ci-

dadáns dunha forma normalizada. O seu labor está
orientado a diferentes públicos: artistas profesionais, espazos de programación, intermediarios
culturais e cidadáns.
A través desta guía quere introducir os mozos e
mozas no mundo da danza contemporánea, achegando información que facilite a aproximación ao
espectáculo “Kiosco das almas perdidas”, segunda
produción do Centro Coreográfico Galego.

Prepárate para ver
o espectáculo
Non necesitas ter coñecementos previos para
divertirte nun espectáculo de danza, é unha
linguaxe que todo o mundo pode entender.
Lembra que “o público” é unha parte importante
da produción.

Os artistas traballaron moito para poder ofrecerche o que vas ver, polo que é importante que prestes atención e que permanezas en silencio, xa que
os ruídos poden facerlles perder a concentración
aos intérpretes.

Cando vemos unha función de danza en directo
recibimos información con todos os sentidos, cos
ollos, os oídos e incluso pola pel e os músculos. Debes estar coa mente aberta, esquecerte doutros
pensamentos e deixarte envolver polo espectáculo.
Cando as luces se apagan é o momento de se relaxar no asento e gozar da aventura.

Para poder gozar do espectáculo:

A danza non ten porque contarnos necesariamente
unha historia lineal como un libro, polo que é preciso que vaias disposto a SENTIR, PENSAR, IMAXINAR e DIVERTIRTE. Esta é a maxia da danza, cada
un pode atopar diferentes cousas interesantes
e sentir de maneira diferente ante o mesmo
espectáculo.

_ Chega puntual ao teatro para que poidas
acomodarte e estar preparado/a para a
función. Antes de que esta comece visita
o baño se o precisas, xa que durante o espectáculo non deberías molestar ao resto de
persoas que están asistindo a el.

_ Ver danza non é como ir ao cine así que non
podes levar bebidas nin chicles ou comida ao
teatro.
_ Non se permite sacar fotos nin gravar
durante o espectáculo, xa que as obras teñen
dereitos de autor e ademais os flashes poden
distraer os intérpretes.
_ O móbil ten que estar apagado durante o
tempo que dura a función. Asegúrate de que
o teu está totalmente apagado.
_ Os intérpretes traballaron duro, así que o
aplauso final é unha forma de dicirlles que
aprecias o seu traballo; tamén podes aplaudir
noutros momentos se hai algo que che gusta
particularmente.
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Kiosco das almas perdidas
O nome de “Kiosco das Almas Perdidas” está inspirado nun bar da cidade de Vigo. Antigamente era
un lugar de converxencia de situacións e xentes
moi dispares. O momento de desembarco de peixe
nas horas da madrugada coincidía coa chegada
das peixeiras que ían mercar e que nalgunhas
situacións propiciaría pelexas ruidosas entre elas.
Ao mesmo tempo esa era a zona de actividade da
FICHA ARTÍSTICA
Dirección e coreografía Roberto Oliván
Asistente de dirección Erick Jiménez
Dramaturxia Roberto Magro ‘Tober’
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e Lipar and Company
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prostitución, implicando tamén a presenza dun
certo sector intelectual mesturado coas capas
sociais máis baixas.
Todas estas situacións e tipos de xente de indubidable carácter anecdótico, duro, forte… resultaron interesantes e un punto de motivación para o
coreógrafo e o seu equipo.
“Kiosco das Almas Perdidas” é un espectáculo no
que conflúen a danza, a música en directo, o vídeo
a animación e o ilusionismo. A filosofía deste traballo é a colaboración entre artistas.
A representación no escenario reflicte a situación
metafórica duns individuos expulsados, desconectados e abandonados da harmonía universal.
Persoas, non personaxes, espidas de formas e
regras, bailan esperando o abrente. Aproveitan o
momento no que se esvaece a noite e se anticipa
o día, pasando sutilmente, sen espertar as miradas
de ninguén.
Esta peza achéganos a certas realidades paralelas
dentro das fantasías persoais de cada un. Móstranos como eses pequenos momentos de felicidade
lle dan sentido á nosa existencia aparentemente
insignificante nalgúns momentos. O director reflexiona sobre a vida e sobre a nosa capacidade de
resposta ante ela, como camiño cara á liberdade.
Oliván proponlles aos bailaríns e ao espectador a
busca para atopar un espazo onde poder sabotar
o tempo, enganar o corpo esgotado e descubrir
por un instante a alma que se expresa espida,
antes de que a luz do sol nos arrebate este experimento ilimitado e desafortunado no que estamos
inmersos: A VIDA.

Nuria Sotelo
Lenka Bartunkova
Natxo Montero Matia
Henrique Peón
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Sobre o coreógrafo
Roberto Oliván
A este coreógrafo gústalle amosar a parte oculta
da xente; pretende que os bailaríns non sexan meros executantes senón que mostren parte do que
son no escenario. Esa vision íntima e interna do intérprete é a que lle interesa que viva o espectador.
Que poida sentir o que esa persoa sente no escenario. Se hai risco nunha acción específica, que
chegue ao que está sentado observando. E se hai
beleza e pracer nunha secuencia coreográfica
complexa, que esa mesma sensación envolva
a platea.
O seu desexo persoal é crear un tipo de danza con
forza, enerxía e dinamismo, e que ao mesmo tempo
poida ter a sensibilidade dun artesán de reloxería.
“Calquera situación cotiá ten mil encantos e deta-

lles con sutilezas tan poderosas como para poder
mudar a visión da vida en xeral. Gústame aplicarlles
esa forza ás secuencias de movemento para poder
ler a danza como un camiño de comunicación entre
persoas”.
Roberto considera que é moi importante buscar a
tradición, a raíz, por iso para crear este espectáculo se reuniu con artistas plásticos, arquitectos,
poetas, músicos e outros persoeiros da cultura
galega, ao tempo que realizou un percorrido por algúns espazos xeográficos e culturais senlleiros do
noso país. O que máis o atrae da danza galega é a
súa forza e complexidade.

Roberto Oliván naceu en Tortosa, no 1972, formouse
no Institut del Teatre de Barcelona e posteriormente
no Performing Arts Research and Training Studios de
Bruxelas. Bailarín en Rosas Dance Company e director
artístico de Anne Teresa de Keersmaker Bruxelas,
participa en diferentes espectáculos: Just before
(1997), Woud e Drumming (1998), I said I e Achterland
en 1999 e In real time en 2000. No 2003 funda a compañía Roberto Oliván ENCLAVE coa que presentou os
espectáculos De farra (2003) e Homeland (2006).
Como coreógrafo e profesor impartiu clases e
talleres e/ou fixo creacións para P.A.R.T.S., Rosas,
Needcompany, Danscentrum Jette, Teatro Central de
Sevilla, Institut del Teatre de Barcelona, 1x2x3 asbl
Fatou Traore, Feria Música, The Royal Ballet School of
Antwerp (Bélxica), École Supériore des Arts du Cirque
(ESAC), Korean National University of Arts (Corea do
Sur), Iceland Dance Company, Icealnd Academy of Arts,
Vértigo Dance Company... É tamén director artístico
do Taller Internacional de Danza de Tortosa.
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Espazo sonoro
Mercedes Peón
Neste espectáculo a música en directo é un elemento moi importante. Mercedes Peón crea o espazo sonoro, aínda que poderás escoitar fragmentos doutros temas nos audiovisuais.
Algo que chama a atención de Mercedes Peón é o
uso que fai das programacións combinadas con diferentes instrumentos: percusións, gaita, clarinete... e sobre todo a súa voz, que nalgunhas pezas
estará acompañada do músico Xosé Lois Romero.
Ao longo da representación poderás escoitar varias pezas do disco Sihá e unha do primeiro disco
Isué, así como algún arranxo especial para este espectáculo.
Mercedes Peón é unha das voces máis importantes
do panorama musical galego. Logo de 10 anos
traballando nun importante labor de recuperación
e investigación da música e o baile tradicionais,
presenta semanalmente nun programa da TVG o
froito da súa investigación. Grava por primeira vez
no primeiro álbum de Xosé Manuel Budiño, onde
interpreta tres temas, marcando así o principio
da complicidade entre os dous músicos. Crea o
grupo Ajrú, do cal a única gravación está no disco

Naciones Celtas II. Continúa colaborando con diferentes artistas como Os diplomáticos de Monte
Alto ou Mano Negra. No 2000 grava o seu primeiro
disco, Isué, que acada o premio ao mellor disco do
ano da revista Folkworld así como o nomeamento á
mellor artista do ano na radio pola BBC3. En 2003
sae o seu segundo disco, Ajrú, que confirma o seu
ímpeto no mundo da exploración e a difusión da
herdanza. Sihá, en 2007, é o seu traballo máis
recente.
Xosé Lois Romero é compositor, acordeonista e
percusionista. A súa formación é autodidacta na
música tradicional e popular galega. Dende 1995 é
membro do Grupo de Música Tradicional do IGAEM,
e colabora con diferentes artistas como Xosé
Manuel Budiño e Xabier Díaz. Director musical,
compositor e intérprete nos espectáculos Alento
(Premio Opinión mellor disco galego 2005) e Engado
de Nova Galega de Danza. Na actualidade forma
parte do trío Vaamonde, Lamas & Romero.
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VESTIARIO
Ruth D. Pereira

Equipo artístico

Ruth D. Pereira

Baltasar Patiño

Roberto Magro

Erick Patrith Jiménez

Ruth Pereira, ourensá, é deseñadora de
vestiario e figurinista de teatro, cine e
televisión.

DRAMATURXIA
Roberto Magro

ASISTENTE DE DIRECCIÓN
Erick Patrith Jiménez

ILUMINACIÓN
Baltasar Patiño

Un dramaturgo é a persoa que vai coordinando os diferentes aspectos do espectáculo co fin de darlle coherencia
coa mensaxe, as ideas ou sentimentos
que se queren transmitir. Tober (así o
chaman os amigos) facía Psicoloxía cando comezou a estudar na Scuola Sperimentale dell’attore para formarse en
Comedia da Arte. Despois marchou a
Francia e estudou na Escola de Mimo de
Etienne Decroux e na Escola Nacional de
Circo de París. Impartiu clases en diferentes países de Europa e en escolas de
circo de Francia e Italia. Formou parte
de compañías de Novo Circo, e creou a
compañía “Rital Brocante” na que se
mesturaban o circo a música e a danza. En 2006 inicia a súa colaboración
con Roberto Oliván para o espectáculo
“Homeland”.

O axudante de dirección é a persoa que
colabora co director en todas as actividades que o precisan.

A iluminación é moi importante no escenario, xa que forma parte do espectáculo mesmo. A través do uso da luz en
relación aos bailaríns e á escenografía tamén recibimos diferentes mensaxes e emocións.

Erick estudou no Conservatório Castella a especialidade de teatro mentres
xogaba ao fútbol na 1ª e 2ª división. Despois dun tempo decide estudar na Escola de Danza da Universidade Nacional
Hereria de Costa Rica. Comeza na compañía Especulum Mundi para pasar por
compañías e proxectos de todo o mundo, como Enclave, Will Menter, Christie
Harry´s, Improv-Installation, ou traballar no Centro Coreográfico de Valencia.
Baila co director Mikhail Baryshnikov.
Como coreógrafo recibe varios premios, como o do público no certame coreográfico de Sevilla ou o primeiro premio no certame de Ribarroja, Valencia.
Foi axudante de dirección para o Centro Coreográfico Galego, Amy Busard,
Land Mark e na Cia Fernando Hurtado.

Préstalles moita atención ás
luces. ¿En que momentos che
resulta máis curioso o seu uso?
Baltasar Patiño ilumina e deseña espazos escénicos, entre outros, para Matarile Teatro, Gelabert-Azzopardi Cia
de dansa, Centro Coreográfico Galego,
Centro Dramático Nacional, Andrés
Corchero, 10 & 10 Danza ou Casa Encendida. Foi seleccionado para representar a España como iluminador e escenógrafo na PQ Cuadriennale de Praga
2007. Imparte cursos de iluminación e
espazo escénico. É o director técnico do
Festival Internacional En pé de Pedra.

¿Coñeces este festival? Busca en
Internet información.

O vestiario neste espectáculo é moi variado, verás que os intérpretes cambian varias veces de roupa. Ruth tenta
que as roupas se adapten ben para que
os intérpretes se poidan mover comodamente, o que supón que ás veces
teña que facer trucos para que unha
prenda que inicialmente non é moi ampla, poida selo.
Para deseñar o vestiario desta peza foi
buscando as cores, as teas e as formas que mellor se adaptaban ás personaxes ou aos momentos da peza. A
roupa pretende reflectir a xente dispar pero ao mesmo tempo común. Son
prendas que se poderían levar pola rúa.
Entre os seus traballos para TV, cine e
publicidade destaca a súa participación
na serie de época da TVG As leis de Celavella, pola que recibe o Premio ao Mellor Deseño de Vestiario en 2003, 2004
e 2005. En 2007 recibe o Premio Biznaga de Prata no Festival de Cine de
Málaga ao Mellor Deseño de Vestiario
pola película El menor de los males de
Antonio Fernández.

Fíxate como o vestiario e os
complementos axudan a lles dar
vida aos personaxes, a crear
ideas na túa imaxinación.
ELEMENTOS ESCÉNICOS
Rodrigo Roel
Nesta peza a escenografía céntrase en
obxectos, poderás ver incluso algún con
movemento. Rodrigo é un home polifacético, actor, director, pintor, escultor.

Recibiu numerosos premios por traballos escenográficos e de dirección
artística. Fixo labores de decoración,
atrezo, figurinista, e construción de
máscaras e marionetas en diferentes
obras de teatro e televisión.
Como escenógrafo e atrezista traballou entre outras para as compañías:
Espello Cóncavo, Teatro do Aquí, Centro
Dramático Galego e Teatro do Noroeste. Como axudante de dirección colaborou con Roberto Vidal Bolaño para o
Centro Dramático Galego. Construíu
decorados para películas como Finisterre, O lápis do carpinteiro, Los lunes
al sol e foi director artístico da longametraxe León y Olvido.

CREACIÓN AUDIOVISUAL
Muriel Félix/Fiumfoto
Ao longo do espectáculo verás varias
creacións audiovisuais, para as que se
utilizaron distintas técnicas. Muriel Félix traballa con videoanimación empregando debuxos e fotografías. Estudou
na Escola Nacional de Artes Visuais de
Bélxica. Ten no seu haber diferentes filmes de animación e espectáculos como
Interstices, La Rue, Crocodile O.P.A, La
premiere fois que la nuit est Tombée. Xa
traballara con Roberto Oliván para a
peza De Farra.
Cristina de Silva e Nacho de la Vega
(Fiumfoto) son especialistas en videocreación e multimedia. Organizan o circuíto artístico Arenas Movedizas e o
L.E.V. Presentaron os seus traballos en
Arco ou Mad03, Situaciones, MusicaExmachina ou la Casa del Cactus. Teñen traballado en festivais como DoctorMusic, Isla de Encanta, Aktivitat,
Electro02 ou S.O.U.L. e Phonotica. Os
seus traballos inciden nas relacións entre o ser humano e a máquina.
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Intérpretes

Antes de formar parte dunha produción ou compañía
os artistas teñen que pasar unha audición. Para este
espectáculo o director buscou personalidades moi diferentes e ao mesmo tempo executantes con algún tipo de
peculiaridade individual. Despois de dúas convocatorias,
unha na Coruña e outra en Barcelona, polas que pasaron
un cento de bailaríns e actores, o coreógrafo e mais o
seu equipo seleccionaron estes nove intérpretes.

Ana Beatriz
Pérez Enríquez
Naceu na Habana en
1972, pero desde 2001
reside na Coruña. Estudou ballet na Escola Elemental de Ballet
da Habana e despois na Escola Nacional
de Arte, onde se titulou como bailarina
e profesora na especialidade de danza
moderna e folclórica. Foi primeira bailarina da Compañía Nacional de Danza de
Cuba. Recibiu o primeiro premio do V
Certame Internacional de coreografía
Burgos & Nova York como bailarina e
coreógrafa por Cuenca de tus ojos pola que tamén recibiu o primeiro premio
do IV Certame de Creación Coreográfica de Galicia. Entende que a danza é “un
camiño para abrirte aos teus soños, é un
sentido máis como ver e oír”.

Lenka
Bartunkova
Naceu en Praga e alí
formouse no Conservatorio Duncan Centre Dance. Traballou
na compañía Renegade Theatre durante
tres anos; nunha coprodución coa Fura
dels Baus e Ruhtrienale; e cos coreógrafos Ioana Mona, Chiara Girolomini,
Samir Akika, Nobert Steinwarz e Petra
Hauerova, entre outros. Unha das experiencias máis alucinantes na súa carreira como bailarina foi participar nun
taller de danza dunha compañía de persoas con discapacidade.

Henrique Peón
Mosteiro
Naceu na Coruña
e comezou a bailar con 4 anos. Leva máis de vinte
facendo unha intensísima recollida de campo por todo
o país. Entende a danza como “unha linguaxe na que me podo expresar, significa a miña vida en conexión coa miña terra”. Participou en numerosos festivais
e xiras internacionais, e recibiu diferentes premios tanto como bailarín como coreógrafo. Formou parte de diversos grupos e na actualidade é director
do grupo de danza Xacarandaina. Ten
realizado labores de asistente coreográfico con Mercé de Rande.

Hannah Shakti
Buhler
Aínda que naceu
en Alemaña comezou a estudar danza en Italia. Diplomouse en Danza
Teatro Performing Arts pola Universidade de Niza (Francia). Despois estuda
no Laban Dance Center de Londres. Traballou no Retina Dance Company, Offjazz
Junior Dance Company e con coreógrafos como Filip Van Hoffel, Jonathan
Stone, Mark Lorimer, Zoi Dimitrou. Impartiu clases a diferentes niveis, así como no Contemoparry Dance School Lier
(Bélxica) para profesionais.

Jordi Vilaseca
Lorite
Naceu en Barcelona. Graduouse no Conservatorio Profesional de Danza
de Barcelona (Institut del
Teatre). No 2002 obtén
unha bolsa para estudar do Instituto
Superior de Danza Alicia Alonso. Gañou
o primeiro premio e o premio do público no 6º Certame Cidade de Castellón,
así como o premio especial na I Competición Internacional de Danza Moderna
Burgos & Nova York. Comezou a bailar por hobby e o significado da danza
para el é “moito sacrificio, esforzo, dedicación, e moitísima satisfacción e alegría cando sobes ao escenario”.

Kirenia Celia
Martínez Acosta
É cubana pero leva varios anos vivindo na Coruña. Comezou a estudar
danza cando deixou o
atletismo, aos 11 anos.
Formouse en actuación
e danza contemporánea na Escola
Superior de Arte da Habana. Realizou
unha xira co Centro Nacional de Artes
Plásticas por Francia, España, Italia e
México. Participou varios anos no Festival Internacional de Danza Callejera
en Paisajes Urbanos na Habana. En 2002
estivo na Bienal de danza de Lyon. Obtén
o primeiro premio na modalidade de solos no Certame Coreográfico de Calviá,
Palma de Mallorca, e o primeiro premio
no Certame Coreográfico Burgos &
Nova York. Unha vez estivo desmaiada
cinco minutos en escena e ninguén se
decatou.
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Gabriella Máthé
Naceu en Hungría. Comeza
os seus estudos de danza no Budapest Dancing
School e catro anos despois pasa a formar parte
do Budapest Dance Group.
Realiza estudos de coreografía no Hungary Dancing Collage. Traballa coa Idikó Mándy Company, Szeged
Contemporany Company, József Hámor
D. C, Eva Duda-Strike Dance Company.
Realiza as súas propias creacións coreográficas: Raw Material, Ragdoll Phisics, Anger, Separate, Splinter Dust… e
unha creación de vídeodanza, Perished
Tomato Dance.

Nuria Sotelo
Rodríguez
Naceu en Ourense e comezou a bailar aos 7 anos;
aínda que estudou Veterinaria o seu soño é a interpretación. Compoñente do
grupo Caleac Teatro, co que colabora
en varias producións, e do grupo Cordelia. Realizou varios talleres con profesionais como Chevi Muraday, Daniel
Abreu, Hisako Horikawa, Guido Tuveri,
Experimentadanza, Pisando Ovos, Inquedanza, Janusz Subicz…

Anna Calsina
Forrellad
Naceu en Sabadell en 1987.
Estuda ballet clásico e
contemporáneo na Academia Eulàlia Blasi de Barcelona, adscrita ao Institut
del Teatre de Barcelona. Tamén realizou estudos de claqué, jazz e danza española. Na actualidade está estudando 6º curso de danza contemporánea no

Institut del Teatre de Barcelona. Ten
realizado cursos con Joe Alegado, Ramón Oller, Iñaki Azpillaga, Tatiana Yerojovets, Matilde Van de Meerendonk.

Álvaro
Esteban
López

Agora que xa liches quen son os intérpretes podes
imaxinarte a mestura de idiomas que se escoitaron durante a montaxe da peza: galego, inglés, castelán, italiano,
catalán, francés... ¿En cantos idiomas diferentes sabes
dicir a palabra danza? ¿Cantos idiomas distintos podes
identificar ao longo do espectáculo?

Naceu en Madrid
en 1978. Estudou
a Licenciatura de
Ciencias da Actividade Física e o Deporte; mentres facía esta carreira descobre a danza e
decide estudar no Real Conservatorio
Profesional de Danza de Madrid. Comezou a bailar aos 23 anos. Participou en
diferentes compañías como Larumbe
Danza e Trasdanza, na ópera Macbeth,
dirixida por Gerardo Vera, e bailou en
películas como Fados de Carlos Saura
ou Los 2 lados de la cama de Martínez
Lázaro.

Natxo
Montero
Matia
Naceu en Bilbao
en 1972. Estudou
electricidade e comezou a bailar aos
12 anos. Ten recibido formación académica de danza contemporánea e
técnica release con Matxalen Bilbao,
Cristina Quijera, Marga Arroyo, Carmen
Werner, Lipi Hernández, Marc Bogarts,
Laura Aris, Iñaki Azpillaga, Martín Kilvadi e Rasmus Ölme. Formou parte de numerosas compañías entre as que destacan Talangaka Company, Steak Tartar,
Marcelo Ordone’s ballets, Sofie Saller,
Rialto Fabric Nomade, Felix Ruckert
Company, Ex nihilo ou Murcia Cie.
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¿Que é a danza?
A danza é unha linguaxe. O coreógrafo fala a través
dos movementos e dos xestos do corpo dos bailaríns e bailarinas, cóntanos historias, expresa emocións e crea imaxes.
A danza permítenos sintetizar e transmitir as
nosas ideas ou sentimentos sobre a vida a través
do corpo. A danza é un medio para aprender sobre
nós mesmos e sobre o noso mundo. É unha arte
universal.
A danza é unha forma única de comunicación, xa
que comunica dunha forma diferente ás palabras. É
unha linguaxe universal, porque persoas de diferentes partes do mundo poden apreciar, emocionarse
ou entender sen necesidade de verbas.
Existen moitos tipos e estilos de danza distintos,
desde as danzas tribais á danza disco, desde o
hip hop nunha rúa ata o ballet clásico nun teatro.
Dentro incluso da danza contemporánea existen
diferentes técnicas e estilos: danza aérea, técnica
release, danza de contacto improvisación,
técnica Graham, etc.
A danza é un medio marabilloso de expresión e
goce para calquera persoa de calquera idade.
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Breve historia da
danza contemporánea
A danza forma parte da historia da humanidade;
todos os pobos do mundo teñen a danza como
unha manifestación cultural máis. Dependendo
do país ou da zona da que falemos atopamos
diferentes tipos de danzas.
Tras o nacemento do ballet no século XV en Italia, a
danza clásica foi unha manifestación artística de
gran relevancia durante moitos anos. Na actualidade aínda o é, mais a finais do século XIX xorden
diferentes bailarinas que consideran este estilo
de danza moi ríxido e que non lles permite
expresarse como lles gustaría.

Unha das máis famosas pioneiras da danza
moderna foi Isadora Duncan (1878-1927), coñecida polas súas improvisacións con música clásica
de Chopin e Beethoven. Outros pioneiros importantes son Loie Fuller, Ruth Saint Denis e Ted
Shawn, así como os seus discípulos, que foron
dando lugar a diferentes estilos de danza.
Na actualidade hai moitos tipos de danza contemporánea e diferentes técnicas; pode ser que
vaias ver dous espectáculos de danza contemporánea e sexan moi diferentes.

As pioneiras e pioneiros desta nova forma de
entender a danza fuxían do vestiario clásico do
ballet e bailaban descalzos, as súas coreografías
representaban elementos da natureza e o corpo
movíase de xeito máis libre. Concedíanlles máis
importancia ao torso e a outras partes do corpo
que no ballet clásico tiñan un papel secundario,
xa que para a danza clásica a postura erguida do
tronco é moi importante.
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Algunhas ideas
sobre a danza
contemporánea

O coreógrafo non ten porque predeterminar todo os movementos
que han facer os bailaríns, pode
traballar tamén con improvisacións para utilizar despois movementos ou características dos
propios intérpretes.

Aos bailaríns de contemporánea
cómprelles ser moi polifacéticos
porque igual teñen que cantar,
actuar recitando un texto, facer
mimo, moverse con diferentes estilos. A preparación é moi dura e
esixente.

Calquera tipo de movemento pode
ser usado por un coreógrafo para
a súa composición; poden ser movementos cotiáns como comer
unha mazá, regar…, ou poden ser
momentos propios de calquera
estilo de danza: danza de rúa,
danza tradicional… Pode ser que
vexas acrobacias ou movementos
que che resulten familiares por
telos feito en educación física, ou
que che lembren o circo.

Cando vemos un espectáculo
de danza contemporánea as
parellas que se forman para
bailar non teñen porque ser
unicamente de home e muller. A diferenza doutros estilos de danza, as mulleres
poden elevar ou cargar cos
homes, non existe un rol sexista neste tipo de danza, todos poden facer todo.

A música non é indispensable para
este tipo de danza, mesmo podemos ver que os bailaríns non teñen porque seguila exactamente.
O uso da música pode ser moi diferente ao longo dunha peza de
danza contemporánea, non tes
que esperar que sexa sempre
igual. Moitas veces incluso se baila
sen música ou usando sons realizados polos propios bailaríns.

En moitas pezas de danza contemporánea podes atopar aspectos semellantes co teatro,
porque igual recitan algún texto
ou hai diálogos entre os bailaríns; este é un recurso moi actual na danza.

O chan é un espazo de traballo fundamental que, a diferenza dalgúns estilos de
danza, é moi usado na danza
contemporánea.

O corpo pode moverse de formas
moi diferentes ás que estás afeito/a a ver tradicionalmente; un
pé pode moverse coma se fose
unha man para elevar unha persoa que está no chan. Calquera
parte do corpo é importante na
exploración do movemento.

A voz pode ser un elemento importante nunha coreografía,
para dar pautas de movemento,
para outorgarlle maior enerxía
ou relaxación a un movemento.
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Vocabulario de danza
Coreografía
Conxunto de movementos e xestos que,
estruturados, forman unha composición de danza. Pode ser unha coreografía que conte unha historia ou pode
ser que se resalte a manipulación do
movemento pero non se queira contar
historia ningunha.

Danza de contacto
e improvisación
Movemento espontáneo que xorde da
interacción e o contacto entre bailaríns.

Espazo

Persoa que crea novos movementos e
os deseña para crear danzas.

Un dos elementos do movemento. Dirección, nivel, tamaño, traxectorias...
son os aspectos do espazo. A combinación destes elementos permítelles aos
coreógrafos usar o espazo de diferentes formas.

Danza clásica

Enerxía

Danza que nace no século XV en Italia;
inclúe un repertorio de pasos, posicións
e figuras codificados.

Un dos elementos do movemento; inicia
o movemento ou causa modificacións
nel, un pode moverse moi pesado, lixeiro,
etc.

Coreógrafo/a

Danza aérea
Forma de danza na que os bailaríns non
están en contacto co chan, adoitan empregar arneses e cordas coma as de
escalada para poder pendurarse de diferentes estruturas.

Expresión
Unha maneira de falar, de transmitir ou
contar algo: unha idea, sentimento, pensamento... Hai moitas formas de expresión: a música, a danza, a literatura, os
audiovisuais...

Frase
A unidade máis sinxela dunha coreografía. Podemos entender que a coreografía é un texto e que está composta
por frases. Cada letra da frase serían
os diferentes movementos: salto, xiro,
desprazamento, etc.

Tempo
Un dos elementos do movemento. A alteración dos elementos do tempo permite cambios nas coreografías. Algúns
deses elementos son: velocidade, acentos, silencios...

Xesto
Un movemento do corpo ou parte do
corpo que o bailarín ou bailarina fan con
intención de expresar unha idea ou
emoción, os xestos cotiáns ou os xestos abstractos son usados polos coreógrafos para crear coreografías.
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Actividades para a aula

>>

Explorando o concepto de danza

 Pídelle ao alumnado que busque información en

 Pregúntalle ao alumnado antes de ver o espectá-

internet sobre a historia da danza para ampliar a
información desta guía. Tamén poden buscar información sobre tipos de danza, bailaríns, coreógrafos, películas ou series de televisión e danza, etc.

culo que é a danza para eles. Coordina unha chuvia
de ideas sobre este termo.
 Pide que debuxen un cómic que represente a súa
idea de danza.
 Pregúntalle ao alumnado se fai algún tipo de

danza, cal é o motivo polo que a practican e cantos
anos levan facéndoo. É unha boa oportunidade para
que eles mesmos expliquen o que pode achegar a
danza.
 Hai moitas películas sobre danza, a de Billy Elliot
ou Isto é ritmo son interesantes, xa que a primeira
trata a historia dun rapaz que quere bailar pero
seu pai non lle deixa e a segunda é un documental
sobre un proxecto para usar a danza como medio
de integración.

 A idea que cómpre transmitir é que a danza non é

para xente especial, todo o mundo pode bailar. Calquera persoa pode divertirse e aprender diferentes estilos de danza. Hai persoas que bailan como
hobby, outras fano para se relaxar ou para atopar
xente e divertirse, hai moitos motivos; tamén é
interesante amosarlles que hai persoas con diferentes discapacidades que bailan e que outros
deciden dedicarse profesionalmente a esta arte.
 Logo de ver o espectáculo podedes analizar que

é o que entenden agora por danza, se mudou en
algo o seu concepto. Tamén poderían volver a debuxar un cómic ou realizar outro tipo de proposta
plástica sobre o espectáculo, como deseñar un
cartel ou un programa de man.
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Explorando o movemento
 Observa ao teu redor que movementos ou xes-

tos utiliza a xente para comunicarse sen palabras,
só co corpo. Repara se estes movementos varían
en diferentes horas do día ou en diferentes espazos, ¿é o mesmo o que podes ver nunha cafetería
ou o que ves nun mercado?
 Xoga a facer acenos e que os demais adiviñen

o que queres transmitir.
 ¿Como expresarías as seguintes ideas só co

corpo? OLA... SI... NON... PARA... VEN…
 ¿E os seguintes estados de ánimo? FELICIDADE,

EUFORIA, TRISTEZA, NERVIOSISMO...
 Tamén podes facer algo máis complexo, crear

posturas ou accións para cousas cotiás: UN
BOMBO, UNHA CADEIRA…
 Agora imos explorar o xesto “Ola” en termos

de espazo, tempo e enerxía:
_ Primeiro elixe o teu xesto para dicir “Ola”
sen palabras.

_ ¿Cal é a máxima velocidade á que podes facelo? ¿E como podes facelo de lento?
_ ¿Podes facer ese mesmo movemento agora
moi grande, ocupando o máximo espazo posible
da sala e despois moi pequeno?
_ ¿Podes dicir “Ola” en lugar de coa man con
outras partes do corpo? Os pés, a cabeza,
o torso, etc.
_ ¿Como farías este xesto se estiveras
enfadado/a, tímido/a, alegre...?
_ ¿Podedes crear un “Ola” en parellas e despois
en grupo e igualmente aplicar as modificacións
anteriores?
 ¿Como sería a sombra dos teus movementos se
colocas un canón de proxección diante de ti e unha
tea detrás? Proba a moverte ao son da música de
Mercedes Peón.

_ Tenta facer o mesmo introducindo algún
obxecto.
_ ¿Serás quen de moverte como unha alma
perdida?
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Ao rematar o espectáculo
Ao rematar a función podes compartir libremente
con outros compañeiros e compañeiras os teus
pensamentos, sentimentos ou opinións sobre os
diferentes momentos do espectáculo. De certo
que cada un terá algunhas visións distintas e
outras comúns. Poden axudarte a pensar no
espectáculo as seguintes preguntas:
_ ¿Foi divertido? ¿Foi triste? ¿Como te sentes
agora mesmo?
_ ¿Que foi o que máis e o que menos che gustou?

_ ¿Puideches identificar algúns símbolos da
cultura tradicional galega ao longo da función?
_ ¿Gustouche a música? ¿Que é o que máis che
gustou da música?
_ ¿Que che parece a mestura de diferentes
artes nun mesmo espectáculo?
_ ¿Que é o que lembras con maior presenza?
_ ¿Foi o espectáculo unha experiencia positiva
para ti?

Tamén podes poñer por escrito os teus
pensamentos e ideas sobre o espectáculo e
facer un artigo para a revista ou páxina web do
teu instituto. Tamén nola podes mandar a nós
ao seguinte enderezo:
Centro Coreográfico Galego
Avenida de Glasgow, 11. 15008 A Coruña
documentación.ccg@xunta.es

_ ¿Como dirías que era a enerxía do
espectáculo? ¿Sempre era igual?
_ ¿Ver esta peza tróuxoche algún recordo?
¿Fíxoche imaxinar cousas?
_ ¿Gustaríache facer algo neste momento
relacionado coas artes: bailar, pintar, escribir?
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Recursos electrónicos
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