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TRC DANZA 2022

ESPECTÁCULOS

PRIMAVERA

TRC DANZA 2022
Presentamos a programación do ciclo Trc-Danza para
o 2022 que acolle propostas de danza, artes do movemento
e artes vivas cuxa estructura está artellada en dúas
fases, o Festival Trc-Danza Primavera entre abril
e maio e a programación de outono entre setembro e
decembro. A este ciclo súmase o proxecto PE-Trc Danza,
que conta coa coordinación e curadoría de Caterina
Varela e a produción e mediación de Sabela Ramos.
Cuxo fin é a mediación e creación de contexto para a
creación, a exhibición e a programación en relación
coas distintas comunidades da contorna e a travès da
intervención directa no territorio mediante a acción
cultural.
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CALENDARIO TRC DANZA
FESTIVAL PRIMAVERA 2022
ESPECTÁCULOS

ABRIL
venres 29.04

20.30h I Parece nada, de Guillermo
Weickert + coloquio I Teatro Rosalía
Castro
sábado 30.04

20.30h I Tabú, de Colectivo Glovo +
coloquio I Teatro Rosalía Castro

MAIO
venres 06.05

20.30h I Las cosas se mueven pero
no dicen nada, de Poliana Lima +
coloquio I Teatro Rosalía Castro
sábado 07.05

20.30h I The Very Last Northern
White Rhino, de Gaston Core +
coloquio I Teatro Rosalía Castro
xoves 12.05

20.30h I CCG/TRC 2022 I Void Void
Void, de Oasis Paraíso I María R. Soares
+ coloquio I Teatro Rosalía Castro
venres 13.05

20.30h I Nó, de Elahood + coloquio I
Teatro Rosalía Castro
sábado 14.05

20.30h I Constantes do porvir, de
Félix Fernández + coloquio I Teatro
Rosalía Castro
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PROGR AMACIÓN EXPANDIDA

MARZO
xoves 31.03
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Mr. Gaga I Cines Fórum Metropolitano

ABRIL
venres 01.04
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Mr. Gaga I Cines Fórum Metropolitano
sábado 02.04
17.30h I II Ciclo de Cinema e Danza: Mr. Gaga
+ coloquio I Cines Fórum Metropolitano
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Mr. Gaga I Cines Fórum Metropolitano
xoves 07.04
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
La Danseuse I Cines Fórum Metropolitano
venres 08.04
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
La Danseuse I Cines Fórum Metropolitano
sábado 09.04
17.30h I II Ciclo de Cinema e Danza:
La Danseuse + coloquio I Cines Fórum
Metropolitano
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
La Danseuse I Cines Fórum Metropolitano
xoves 22.04
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Insular Bodies + AÚN I Cines Fórum
Metropolitano
venres 23.04
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Insular Bodies + AÚN I Cines Fórum
Metropolitano

sábado 24.04
17.30h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Insular Bodies + AÚN + coloquio I
Cines Fórum Metropolitano
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Insular Bodies + AÚN I Cines Fórum
Metropolitano
mércores 27.04
19.00 – 21.00h I Taller de públicos(s) I
Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro
xoves 28.04
19.00 – 21.00h I Mirar e mirarse:
práctica de movemento con Guillermo
Weickert I Escenario do Teatro Rosalía
Castro
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Bare I Cines Fórum Metropolitano
venres 29.04
17.00 – 19.30h I Saturnalias: práctica
de movemento con Esther Latorre,
Sybila Gutiérrez e Fran Martínez I
Conser vatorio Profesional de Danza da
Deputación da Coruña
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Bare I Cines Fórum Metropolitano
sábado 30.04
11.00 – 13.00h I Taller de públicos(s) I
Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro
11.00 – 13.00h I Escritura e estrutura:
un encontro con Guillermo Weickert I
Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro
17.30h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Bare + coloquio I Cines Fórum Metropolitano
20.00h I II Ciclo de Cinema e Danza:
Bare I Cines Fórum Metropolitano

MAIO
mércores 04.05
19.00 – 21.00h I Taller de públicos(s) I
Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro
xoves 05.05
19.00 – 21.00h I Limitación e duración:
práctica de movemento con Poliana Lima
I Escenario do Teatro Rosalía Castro
venres 06.05
17.30 – 19.30h I Na procura de novas
estéticas de movemento: práctica de
movemento con Gaston Core e Oulouy
I Danza 10
sábado 07.05
11.00 – 13.00h I Taller de públicos(s) I
Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro
17.30 – 19.30h I Cultura e técnica
waacking: práctica de movemento
con Julia Lapor t I Laboratorio
Escénico Coop
mércores 11.05
19.00 – 21.00h I Taller de públicos(s) I
Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro
xoves 12.05
18.00 – 20.00h I O son do futuro:
práctica de composición musical con
Félix Fernández I Sala Xan Eirís do
Teatro Rosalía Castro
sábado 14.05
11.00 – 13.00h I Taller de públicos(s)
I Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía
Castro
18.00 – 20.00h I Publicar danza: un
encontro con Afonso Becerra I Sala
Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro
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FESTIVAL PRIMAVER A 2022

TRC DANZA

GUILLERMO WEICKERT
PARECE NADA
VENRES 29 DE ABRIL ÁS 20.30H

<PARECE NADA> é un traballo
autobiográfico do creador onubense
Guillermo Weickert. Esta proposta forma
parte dun proceso de investigación
arredor da percepción e a aparencia. “Se
os nosos sentidos son a nosa ventá de
coñecemento que se abren ao mundo, a
súa retracción e observación son a porta de
autocoñecemento que nos conectan e nos
levan a nós mesmos”.
Guillermo convídanos a convertirnos en
observadores da nosa propia maneira de
ver, coa intención de reflexionar sobre a
percepción e a aparencia. “Observar sen
deixarnos atrapar polas imaxes, observar
o que observamos”. Unha posta en escena
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TARIFA B

íntima, onde a iluminación e o espazo
sonoro abrazan o corpo espido do intérprete
nunha viaxe instrospectiva compartida coa
audiencia.
A linguaxe escénica de Guillermo
Weickert preséntase heteroxénea, froito
da súa ecléctica formación en danza
e interpretación e do seu interese e
curiosidade pola fusión de linguaxes
e disciplinas. Guillermo é un creador e
bailarín con ampla traxectoria nacional
e internacional que ten colaborado con
numerosas compañías. O seu traballo está
recoñecido na escena contemporánea
actual, contando con numerosos galardóns
polas súas creacións e interpretacións.
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Dirección, creación e interpretación >> GUILLERMO WEICKERT I espazo escénico, son,
iluminación e vídeo >> BENITO JIMÉNEZ I produción >> EL MANDAITO PRODUCCIONES S.L. I
deseño gráfico >> LUGADERO I fotografía >> MARTA MORERA I espazo en residencia >> TEATRO LA
FUNDICIÓN & CICUS - CENTRO DE INICIATIVAS CULTURALES DE LA UNIVERISDAD DE SEVILLA I un
espectáculo creado coa complicidade de >> TEATRO CENTRAL, FESTIVAL ESCENA PATRIMONIO
& AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA I en colaboración co >> MINISTERIO DE CULTURA - INAEM.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
MIRAR E MIRARSE
PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON GUILLERMO WEICKERT

> xoves 28 de abril de 19 a 21 horas no escenario do Teatro Rosalía Castro.

COLOQUIO
CON GUILLERMO WEICKERT

> venres 29 de abril ao finalizar a función no patio de butacas do Teatro Rosalía Castro.

ESCRITURA E ESTRUTURA
UN ENCONTRO CON GUILLERMO WEICKERT

> sábado 30 de abril de 11 a 13 horas na Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro.
10
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FESTIVAL PRIMAVER A 2022

TRC DANZA

COLECTIVO GLOVO
TABÚ
SÁBADO 30 DE ABRIL ÁS 20.30H

A aparencia coma posibilidade de futuro.
No verán de 2020, Esther e Hugo atópanse
en Allariz cunha fotografía rechamante,
obra de Manuel Riesco e datada de 1925,
baixo o título “Equipo de fútbol feminino
no vello campo de Vilanova”. Nesta
imaxe, doce mulleres visten, con actitude
desafiante e seria, camisolas dos equipos
Arnoya de Allariz e Celanova. Nun primeiro
momento, a imaxe móstrase como un
fito novidoso e revolucionario para a
época, abrindo a porta a unha historia que
deixaba moitas preguntas no proceso.
Quen eran estas mulleres?
Que foi delas?
Que sucedeu nese partido?
Atopámonos ante unhas pioneiras?
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TARIFA B

Colectivo Glovo é o proxecto artístico de
Esther Latorre (Galicia) e Hugo Pereira
(Portugal) que dende 2019 ten sede en
Lugo. Cunha ampla traxectoria tanto
estatal como internacional, a compañía
continúa apaixoada pola linguaxe do
movemento e persigue a investigación
de novas expresións escénicas partindo
do propio corpo sen límites establecidos.
Ademais da súa práctica artística, a
compañía tamén impulsa proxectos de
xestión como o Festival Lugo en Danza
e o Festival Cartografía en Movemento,
ademais da plataforma artística
Atopémonos bailando. Traballan a prol do
tecido artístico do territorio, con especial
atención á eliminación da barreira cultura
invisible Galicia-Portugal.
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Creación >> ESTHER LATORRE & HUGO PEREIRA I interpretación >> ESTHER LATORRE, HUGO
PEREIRA, CLARA FERRAO, SYBILA GUTIÉRREZ & FRAN MARTÍNEZ I deseño de iluminación >>
PEDRO FRESNEDA I técnico en xira >> JAUME BLAI I espazo sonoro >> BABYKATZE I vídeo >> DANI
RODRÍGUEZ I apoio en xestión >> MANU LAGO · GALICIA DANZA CONTEMPORÁNEA I fotografía >>
CARLOTA MOSQUERA I deseño de imaxe >> PAULINA FUNES I vestiario >> COLABORACIÓN CON
ADOLFO DOMÍNGUEZ I coproduce >> CENTRO COREOGRÁFICO GALEGO · XACOBEO 21-22 · XUNTA
DE GALICIA I co apoio de >> TEATRO ENSALLE, INAEM · MINISTERIO DE CULTURA · GOBIERNO DE
ESPAÑA , CONCELLO DE LUGO, MUSEO MIHL, CONCELLO DE ALLARIZ, A CASA VELLA, GALICIA
DANZA CONTEMPORÁNEA & ESCUELA PALIMOCO.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
SATURNALIAS
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON ESTHER LATORRE,
SYBILA GUTIERREZ E FRAN MARTÍNEZ

> venres 29 de abril de 17 a 19.30 horas no Conservatorio de Danza da Deputación da Coruña.

COLOQUIO
CON COLECTIVO GLOVO

> sábado 30 de abril ao finalizar a función no patio de butacas do Teatro Rosalía Castro.
12
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FESTIVAL PRIMAVER A 2022

TRC DANZA

POLIANA LIMA

LAS COSAS SE MUEVEN Y NO DICEN NADA
VENRES 6 DE MAIO ÁS 20.30H

<L AS COSAS SE MUEVEN PERO NO
DICEN NADA> é unha peza de danza
sobre a permanencia e a insistencia.
Un elenco de oito mulleres na escena
que compoñen, sen moverse do sitio,
unha coreografía e un espazo sonoro
co seu movemento e o son dos seus
corpos. A peza evoca os procesos
de transformación e repetición da
natureza.
Oito corpos que non se desprazan,
que se enraízan nunha posición única;
unha poética de corpos que resiste
en pé, que permanece; un corpo
colectivo de mulleres que presenta a
súa resiliencia ancestral como forma
de estar no mundo.
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TARIFA A

Poliana Lima é unha creadora afincada
en Madrid pero orixinaria de Brasil. O
seu traballo é amplamente recoñecido
a nivel estatal e internacional, o que
a leva a colaborar con institucións
como o Fringe Edinbugh Festival,
Spring Forward Aerowaves, Mercat
de les Flors, Dansa València, Festival
New Baltic Dance, La Ventana de La
Danza (Madrid en Danza) ou Theatre
Korzo, entre outros. Entre 2018 e 2020
é artista asociada de Conde Duque
Madrid. A docencia forma unha parte
imprescindible da súa traxectoria,
realizando diversas formacións en
colaboración con institucións e
centros formativos en España, Europa
e América Latina.
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Idea, coreografía e dirección >> POLIANA LIMA I asistente de coreografía >> LUCAS CONDRÓ I
deseño de luces >> CARLOS MARQUERIE I deseño de son >> ARNE BOCK I deseñadora de vestiario >>
ANAÏS ZEBROWSKI I asistente de vestiario >> DIEGO CARRASCO PULIDO I audiovisuais >> ÁLVARO
GÓMEZ PIDAL & ALEXIS DELGADO BÚRDALO I performers >> CLÁUDIA BOSCH, LAURA CARDONA,
ADA CONTINENTE, NATALIA FERNANDES, CRIS MANSO, DANIELLE MESQUITA, CLARA PAMPYN,
ALMUDENA PÉREZ I prensa >> CULTPROJECT I produción >> ISABELLA LIMA I coordinación técnica
>> CRISTINA BOLÍVAR I coprodución >> TEATROS DEL CANAL, TEATRO MUNICIPAL DO PORTO / DDD
- FESTIVAL DIAS DA DANÇA, CND/PANTIN & POROSUS FONDS DE DOTATION.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
LIMITACIÓN E DURACIÓN
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON POLIANA LIMA

> xoves 5 de maio de 19 a 21 horas no escenario do Teatro Rosalía Castro.

COLOQUIO
CON POLIANA LIMA

> venres 6 de maio ao finalizar a función no patio de butacas do Teatro Rosalía Castro.
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FESTIVAL PRIMAVER A 2022

TRC DANZA

GASTON CORE

THE VERY LAST NORTHERN WHITE RHINO
SÁBADO 7 DE MAIO ÁS 20.30H

<THE VERY LAST NORTHERN WHITE
RHINO> colle como punto de partida
a historia do periodista do New York
Times Sam Anderson quen, cando se
enterou da morte do último exemplar
macho do rinoceronte branco, colleu
un avión a Kenia para observar e
narrar a vida diaria das dúas últimas
exemplares da especie. A imaxe pon
de manifesto a vida pola vida mesma,
xa que a única función de Fatu e Najin
é vivir e dar conta da existencia dunha
especie que xa forma parte do pasado.
A peza nútrese de diversos estilos
de danza urbana, poñendo o acento
no movemento e na danza como
celebración da vida. Bailar ata o
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TARIFA B

esgotamento, bailar ata o final
porque tal vez xa non haxa nada máis
que se poida facer.
En escena, o bailarín de Costa de
Marfil Nico Yao Dapre, alias Ouloui,
baixo a dirección de Gaston Core,
de orixe arxentino afincado en
Barcelona dende o 2001. Gaston
Core –formado en comunicación
audiovisual, dirección, dramaturxia
e xestión cultural– foi o fundador,
en 2012, da Sala Hiroshima en
Barcelona, ata que o teatro pechou
as súas portas en 2021. <THE VERY
L AST NORTHERN WHITE RHINO>
marca a súa volta á creación e
dirección de escena.
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Concepto e coreografía >> GASTON CORE I intérprete >> OULOUY I colabora na composición
coreográfica >> AINA ALEGRE I documentación, photo & videomaker >> ALICE BRAZZIT I espazo
sonoro >> JORGE DA ROCHA I deseño de luces e dirección técnica >> IVÁN CASCON I estilismo >>
EVA BERNAL I promoción e difusión >> HAIZEA ARRIZABALAGA I coprodución >> SALA HIROSHIMA &
FESTIVAL GREC DE BARCELONA CO APOIO DO CENTRE CÍVIC BARCELONETA.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
NA PROCURA DE NOVAS ESTÉTICAS DE MOVEMENTO
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON GASTON CORE E OULOUY

> venres 6 de maio de 17.30 a 19.30 horas en Danza 10.

COLOQUIO
CON GASTON CORE

> sábado 7 de maio ao finalizar a función no patio de butacas do Teatro Rosalía Castro.
16
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FESTIVAL PRIMAVER A 2022

TRC DANZA

OASIS PARAÍSO | MARÍA R. SOARES

CCG/TRC 2022 | VOID VOID VOID
XOVES 12 DE MAIO ÁS 20.30H

TARIFA B

TR ABALLO EN PROCESO

Un ano máis, a nosa cita con
Residencias Paraíso danos a
oportunidade de achegarnos á
unha nova investigación artística
construída no marco do programa de
residencias artísticas do Colectivo
RPM, que conta coa colaboración
dende 2017 do Teatro Rosalía Castro.
Nesta ocasión, as portas do teatro
ábrense para acoller o proceso de
creación de <VOID VOID VOID>, da
portuguesa María R. Soares, unha
tentativa de crear unha paisaxe
cósmica onde a acción física e a
acción sonora son traballadas e
abordadas no mesmo campo creativo,
procesual e metodolóxico. O proxecto
-aínda en proceso- preséntase en
formato performance, onde se pensa,
se observa e se actúa no espazo,
considerando sempre a súa dimensión
sonora e física, as súas variacións e
extensións, a velocidade na que se
transforma e evoluciona, mais, tamén,
aquilo que podería ser e non é: o
espazo imaxinario.
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Unha oportunidade para achegarnos
a unha investigación en proceso

e coñecer máis a fondo o traballo
artístico de María R. Soares, bailarina
e performer, e de Antonio Marotta,
músico. Xuntos, baléiranse para
ocupar o espazo, construíndo un
espectáculo a través da amplificación
e do rexistro, en tempo real, dos sons
que habitan o espazo performativo (xa
existentes ou provocados) e facendo
a coreografía do xesto evolucionar en
torno a esa paisaxe sónica.
María R. Soares é bailarina e creadora
portugesa. Da súa formación
destaca a Formación Avanzada
en Interpretación e Creación
Coreográfica da Compañía Instável
(Porto) que frecuentou como bolseira,
e tamén o programa profesional de
danza contemporánea Art Factory
International (Boloña). É mestra en
Teoría da Literatura e Literaturas
Lusófonas pola Universidade do
Miño. En 2021 crea, xuntamente con
Carminda Soares, a peza <IT’S A
LONG YESTERDAY>, que conta coa
coprodución do Teatro Municipal do
Porto e da Compañía Instável. Foi
artista asociada do Visións Útiles
durante 2019 / 2020.
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Dirección artística >> MARÍA R. SOARES I creación e interpretación >> ANTONIO MAROTTA & MARÍA
R. SOARES I coproducen >> COMPANHIA INSTÁVEL & TEATRO MUNICIPAL DO PORTO I apoio á
residencia >> COMPANHIA INESTÁVEL, CENTRO MUSIBÉRIA & CRL - CENTRAL ELÉTRICA.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
COLOQUIO
CON MARÍA R. SOARES

> xoves 12 de maio ao finalizar a función no patio de butacas do Teatro Rosalía Castro.
18
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FESTIVAL PRIMAVER A 2022

TRC DANZA

ELAHOOD
NÓ

VENRES 13 DE MAIO ÁS 20.30H
“Teño algo importante que dicir pero
aínda non sei o que é”.
<NÓ> é un collage que parte da
intuición más naíf de dúas mulleres
galegas que se renden a ter que ser
importantes. Unha proposta escénica
contemporánea que invita á reflexión
colectiva das preocupacións actuais.
O espectáculo convida ao público
a unha viaxe onírica, estirando e
deformando o significado do que é
importante. Baixo un filtro de ironía
e fantasía, a compañía deixa ver
pegadas do debate actual que atende
a deconstrución de xénero
e a conciencia de clase.
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<NÓ> é o segundo espectáculo para
teatros da compañía oleirense que
dirixen Sabela Domínguez e Julia
Laport. Veñen de gañar o Primeiro
Premio e o Premio da Crítica no
Certame Coreográfico de Madrid
polo seu traballo <INTEMPESTIVA>.
Cunha linguaxe e unha estética
moi particular, traballan a prol de
normalizar o concepto de danza
urbana nos circuítos profesionais de
distribución e exhibición de artes
escénicas en Galicia. A perspectiva de
xénero e queer forma parte intrínseca
da súa práctica artística.
21

Dirección >> SABELA DOMÍNGUEZ, JULIA LAPORT E KENRICK SANDY I coreografía >> SABELA
DOMÍNGUEZ, JULIA LAPORT & AINA LANAS I dramaturxia >> GENA BAAMONDE & ELAHOOD I
interpretación >> JULIA LAPORT & SABELA DOMÍNGUEZ I espazo sonoro >> LLXNTO & BRUNO BAW
I deseño de iluminación >> AFONSO CASTRO I escenografía & atrezzo >> ANAHÍ TARABURELLI I
audiovisual >> IRIA CASAL I produción >> SABELA RAMOS & ELAHOOD I acompañamento na
xestión >> MANU LAGO · GALICIA DANZA CONTEMPORÁNEA I unha coprodución entre >> CENTRO
COREOGRÁFICO GALEGO / AGADIC & ELAHOOD I co apoio de >> CONCELLO DE OLEIROS &
ASOCIACIÓN CULTURAL MANICÓMICOS.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
CULTURA E TÉCNICA WAACKING
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON JULIA LAPORT

> sábado 7 de maio de 17.30 a 19.30 horas en Laboratorio Escénico Coop.

COLOQUIO
CON ELAHOOD

> venres 13 de maio ao finalizar a función no patio de butacas do Teatro Rosalía Castro.
20
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FESTIVAL PRIMAVER A 2022

TRC DANZA

FÉLIX FERNÁNDEZ
CONSTANTES DO PORVIR
SÁBADO 14 DE MAIO ÁS 20.30H

Un déjà vu do que todavía non sucedeu,
un espazo temporal para sumerxirse
nas nosas intuicións sobre o futuro.
<CONSTANTES DO PORVIR> forma
parte dun proxecto de investigación
máis amplo titulado <UNCANNY
VALLEY>, que agrupa diversas
propostas tomando como eixe central
o futuro. Este futuro non se presenta
únicamente como espazo-tempo
anticipado onde nos proxectamos como
sociedade, senón tamén como lugar
no que evadir as responsabilidades
presentes cara o que desexamos,
o descoñecido ou o temido.
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Esta peza de artes vivas conxuga a
danza coa tecnoloxía e os audiovisuais,
coa intención de atravesar os desexos

TARIFA B

e intuicións da nosa sociedade en
relación ao tempo futuro. A escena
preséntanos unha realidade que aínda
descoñecemos, pero que comezamos
a vislumbrar, establecendo pontes
temporais entre o presente e o que
está por vir.
Félix Fernández é un artista
mutidisciplinar cunha ampla
traxectoria. O seu traballo artístico
conta con numerosos recoñecementos
a nivel estatal e internacional. A súa
obra aparece en numerosos formatos:
vídeo, instalación, performance,
debuxo e fotografía. A súa práctica
artística está atravesada por unha
profunda análise e cuestionamento da
nosa sociedade, que, con frecuencia,
traballa en clave de autoficción.
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Concepto, dirección, guion, performer, música, escenografía & visuais >> FÉLIX FERNÁNDEZ I asesor de
dramaturxia e dirección >> JAIME CONDE SALAZAR I asesoría de movemento >> CATERINA VARELA &
ALEXIS FERNÁNDEZ (MACA) I deseño de iluminación e acompañamento técnico en escena >> AFONSO
CASTRO I asesoría de vestiario >> REBECA DURÁN ESTRADA I masterización musical / mezcla >>
FRANCISCO MARTÍNEZ ROZAS I documentación en vídeo e fotografía >> LEO LÓPEZ GARCÍA I espazos
colaboradores >> ESPACIO ESCÉNICO DT DE MADRID, NORMAL ESPACIO DE INTERVENCIÓN CULTURAL
DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA, FANZINE SCHOOL & ÁGORA I agradecementos >> JANET NOVÁS, RAFA
DOCTOR, VANESSA MASEDA, ANDRÉS SENRA, PILAR FERNÁNDEZ, LUIS GUEVARA, DAMIÁN FUENTES.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
O SON DO FUTURO
UNHA PRÁCTICA DE COMPOSICIÓN MUSICAL CON FÉLIX FERNÁNDEZ

> xoves 12 de maio de 18 a 20 horas na Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro.

COLOQUIO
CON FÉLIX FERNÁNDEZ

> sábado 14 de maio ao finalizar a función no patio de butacas do Teatro Rosalía Castro.
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TRC DANZA

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA FESTIVAL PRIMAVER A 2022
> máis información e inscricións:
www.pe-trcdanza.gal
> cando e onde:
TRC DANZA 2022 Festival Primavera

II CICLO DE CINEMA E DANZA
Do 31 de marzo ao 30 de abril de 2022

Por segundo ano consecutivo, o Fórum Metropolitano e o Teatro Rosalía Castro, a través da
Programación Expandida do TRC Danza, presentan o II Ciclo de Cinema e Danza.
Durante o mes de abril, na sala Marylin Monroe do Fórum Metropolitano, poderemos gozar
de catro semanas de danza na pantalla. Comezaremos co retrato feito polo director Tomer
Heymman ao coreógrafo israelí Ohad Naharin en <MR. GAGA>, filmado ao longo de oito anos
ao carón da Batsheva Dance Company. A segunda fin de semana teremos oportunidade
de achegarnos á historia das bailarinas estadounidenses Loïe Fuller e Isadora Duncan coa
película <LA DANSEUSE>, da directora francesa Stéphanie Di Giusto. De seguido, poderemos
gozar dun programa dobre na terceira fin de semana do ciclo coas películas <INSULAR
BODIES>, da coreógrafa alemá Stephanie Thiersch, e <AÚN>, do coreógrafo madrileño
Antonio Ruz, dúas pezas asinadas en primeira persoa. E rematamos o ciclo co documental
<BARE>, do belga Aleksandr M. Vinogradov, unha desafiante peza que explora o concepto da
masculinidade arredor da coreografía <ANIMA ARDENS>, de Thierry Smits.
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> 31 de marzo, 1 e 2 de abril
Mr. Gaga, de Tomer Heymman
> 7, 8 e 9 de abril
La Danseuse, de Stéphanie
Di Giusto

> 21, 22 e 23 de abril Programa dobre:
Insular bodies, de Stephanie Thiersch
AÚN, da Compañía Antonio Ruz

 compañando o festival de primavera TRC Danza 2022 situamos a primeira parte do Taller de
A
público(s), valéndonos dos distintos artistas convidados ao programa. Artistas e obras que serven
como puntos guía do mapa no que debuxar a ruta a camiñar durante o transcurso do taller.
A presenza no noso teatro de creadoras e creadores como Guillermo Weickert, Colectivo Glovo,
Poliana Lima, Gaston Core, María R. Soares, Elahood e Félix Fernández entre o 29 de abril e o 14
de maio son un motivo marabilloso para tecer e destecer o que as súas obras provocan no outro.
> mércores 27 de abril de 19 a 21 horas
> sábado 7 de maio de 11 a 13 horas
 > sábado 30 de abril de 11 a 13 horas
> mércores 11 de maio de 19 a 21 horas
 > mércores 4 de maio de 19 a 21 horas
> sábado 14 de maio de 11 a 13 horas
> Na Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro
> convocatoria aberta:
Taller de público(s) é unha actividade gratuíta e o número máximo de prazas está limitado.
Todas as persoas interesadas nas sesións de primavera poden inscribirse a través da páxina
web do TRC Danza.
A inscrición farase por orde de chegada das solicitudes.
Aínda que non é obrigatorio, agradecemos o compromiso de asistencia a todas as sesións, para
favorecer a dinámica e continuidade do grupo.
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> máis información e inscricións: https://www.pe-trcdanza.gal/publicos

> 28, 29 e 30 de abril
Bare, de Aleksandr M. Vinogradov

As sesións desenvolveranse nos horarios habituais dos cines do Fórum Metropolitano:
xoves, venres e sábado ás 20h e o sábado tamén ás 17.30h.
Entradas en www.ataquilla.com.

TALLER DE PÚBLICO(S) 2022
> Do 27 de abril ao 14 de maio de 2022
Dende Programación Expandida TRCDanza organizamos, como vén sendo habitual, un Taller de
público(s) da man da investigadora e xestora cultural Sabela Mendoza e da artista e coordinadora do
programa Caterina Varela.
 obxectivo é compartir e conversar sobre as distintas derivas que emerxen no campo da danza e da
O
creación contemporánea, acompañando a programación anual do ciclo TRC Danza 2022. Un convite a
todas as persoas interesadas no campo da danza e da creación contemporánea, curiosas de ampliar a
súa mirada dende unha posición de espectadoras activas.
Continuamos dando pasos adiante cara á consolidación dun público cada vez máis comprometido
co que acontece no teatro da nosa cidade. Un teatro que se recoñece como propio.
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MIRAR E MIRARSE

PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON GUILLERMO WEICKERT
Desde o físico, unha práctica na que usar o movemento intuitivo da columna como o lenzo sobre
o que superpoñer capas como a palabra, o xesto, ou diferentes estados enerxéticos, xerando
paisaxes corporais que someteremos á influencia da mirada externa. Que especificidades xeran
no que mira? Como altera o estar e o facer do que é mirado?
> xoves 28 de abril de 19 a 21 horas no escenario do Teatro Rosalía Castro.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas que se
sintan chamadas pola proposta.
> inscricións abertas dende o 20 de abril.
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PROGR AMACIÓN EXPANDIDA FESTIVAL PRIMAVER A 2022

SATURNALIAS

LIMITACIÓN E DURACIÓN

<SATURNALIAS> é unha práctica de movemento libre baseada na xornada do entroido e no
xuicio das apariencias, temática que traballou a compañía e os seus intérpretes para a creación
de <TABÚ>.

Nesta práctica coa coreógrafa Poliana Lima exploraremos dous dos puntos esenciais
na creación da peza <LAS COSAS SE MUEVEN PERO NO DICEN NADA>: a limitación e
a duración como motor coreográfico. A partir dunha breve introdución a estes dous
conceptos, pasaremos a experimentalos físicamente a través de exercicios centrados
na mobilidade da columna vertebral, achegándonos ao seu universo creativo.

UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON ESTHER LATORRE, SYBILA
GUTIERREZ E FRAN MARTÍNEZ

A práctica está dividida en tres bloques, interconectados entre sí, nos que Sybila Gutiérrez,
Fran Martínez e Esther Latorre –intérpretes e creadoras da peza– guiarán secuencias de acción
e investigación individuais e grupais procurando un conxunto de vivencias colectivas que
aproximen a cada participante a habitar algún novo corpo.

26

TRC DANZA

UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON POLIANA LIMA

> xoves 5 de maio de 19 a 21 horas no escenario do Teatro Rosalía Castro.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas que se
sintan chamadas pola proposta. > inscricións abertas dende o 20 de abril.

Prégase ás asistentes acudir con algún complemento externo (perrucas, plumas, gafas...) que
poidan servir de inspiración nesta festa do entroido.
> venres 29 de abril de 17 a 19.30 horas no Conservatorio de Danza da Deputación da Coruña.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida ao alumnado do Conservatorio
e persoas externas que se sintan chamadas pola proposta.
> inscricións abertas dende o 20 de abril.

ESCRITURA E ESTRUTURA

UN ENCONTRO CON GUILLERMO WEICKERT
En continuidade coa práctica “Mirar e mirarse”, abrimos un segundo espazo de encontro
con Guillermo Weickert, partindo do desenvolvemento e a construción dramatúrxica de
<PARECE NADA>, para poñer en común estratexias de escritura e estrutura. Un encontro
para compartir o código fonte do traballo e abrir o diálogo aos participantes. Un espazo no
que xerar debate sobre as posibilidades creativas da dramaturxia do movemento.
> sábado 30 de abril de 11 a 13 horas na Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas que se sintan
chamadas pola proposta.
> en diálogo con Taller de Público(s).
> inscricións abertas dende o 20 de abril.
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NA PROCURA DE NOVAS ESTÉTICAS DE MOVEMENTO
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON GASTON CORE E OULOUY

A compañía quere compartir cos e coas asistentes a metodoloxía de traballo levada a cabo
durante o encontro creativo que deu lugar ao <DÍPTICO DO DESERTO>, formado por <THE
VERY LAST NORTHERN WHITE RHINO> e <CHORUS>. A sesión vira ao redor de conceptos
como a relación coreógrafo/a-intérprete, os binomios intuición e racionalización,
pensamento e acción ou “construción da mirada”. Durante a sesión realizaranse
exercicios de improvisación e presentaranse ferramentas de composición que, a partir
da deconstrución de linguaxes e técnicas de movemento, permitan indagar na capacidade
expresiva desas técnicas e atopar novas estéticas de representación.
> venres 6 de maio de 17.30 a 19.30 horas en Danza 10.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas que se
sintan chamadas pola proposta, sen necesidade de coñecementos previos.
> inscricións abertas dende o 20 de abril.
27
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PROGR AMACIÓN EXPANDIDA FESTIVAL PRIMAVER A 2022

TRC DANZA

O SON DO FUTURO

UNHA PRÁCTICA DE COMPOSICIÓN MUSICAL CON FÉLIX FERNÁNDEZ
Imaxinar o que está por vir para que se poida materializar, e deixar que a banda sonora
dos nosos soños se inscriba no posible. Deixar que o poder evocador do que podemos
escoitar recolla os nosos desexos do mañá para construír unha vía directa co que
nos gustaría que fose o noso futuro. Cal sería o clip de audio que se inscribiría nunha
promo do noso porvir máis desexado?
Nesta práctica colectiva de dúas horas guiada por Félix Fernández pediremos ás persoas
asistentes que traian nun pen drive un ou dous arquivos de son en formatos mp3, wav,
aiff, flac, etc. para construir entre todas e todos unha pista con forma de collage sonoro
con ferramentas dixitais de procesamento de son.
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> xoves 12 de maio de 18 a 20 horas na Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida ao alumnado do
Conservatorio e persoas externas que se sintan chamadas pola proposta.
> inscricións abertas dendo o 20 de abril.

PUBLICAR DANZA

UN ENCONTRO CON AFONSO BECERRA

CULTURA E TÉCNICA WAACKING

UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON JULIA LAPORT
O obradoiro propón traballar principalmente a parte máis social ou expresiva (drama,
posing) do estilo de danza waacking, ademais da parte máis técnica (traballo de brazos,
groove, footwork e power moves). Facilitando ás asistentes unha introdución ao estilo e á
cultura, e unhas nocións básicas para poder gozar deste movemento cultural dende dentro,
celebrando a liberación dos nosos corpos.
> sábado 7 de maio de 17.30 a 19.30 horas en Laboratorio Escénico Coop.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas que se
sintan chamadas pola proposta, sen necesidade de coñecementos previos.
> inscricións abertas dendo o 20 de abril.
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Publicar danza é sempre motivo de celebración. Non existen no país demasiadas
experiencias que leven a historia da danza ao papel, así que compre celebrar as
iniciativas que veñen aparecendo nos últimos anos, como é o caso do libro História
da dança contemporânea na Galiza, do autor Afonso Becerra, recentemente
publicado por Através Editora.
Neste encontro teremos oportunidade de conversar co autor sobre este exercicio
de recuperación parcial da memoria da danza en Galicia, que agardamos sexa a
primeira de moitas miradas sobre o noso patrimonio artístico inmaterial, tan
frondoso como difícil de narrar.
> sábado 14 de maio de 18 a 20 horas na Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas
que se sintan chamadas pola proposta.
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TRC DANZA
TEMPORADA
OUTONO
2022

30

31

CALENDARIO TRC DANZA
TEMPORADA OUTONO 2022
ESPECTÁCULOS

SETEMBRO
venres 16.09
20.30h I Figuras do limiar, de Javier
Martín + coloquio I Teatro Rosalía
Castro

OUTUBRO
sábado 08.10
20.30h I INA, de Paloma Hurtado &
Daniel Morales + coloquio I Teatro
Rosalía Castro
sábado 29.10
20.30h I A muerte, de Hermanas
Gestring + coloquio I Teatro Rosalía
Castro

NOVEMBRO
sábado 05.11
20.30h I Flamingos, de Albert
Quesada + coloquio I Teatro Rosalía
Castro
domingo 13.11
20.30h I Mortais e vulnerables,
de Furia Sotelo + coloquio I Teatro
Rosalía Castro
venres 25.11
20.30h I El hijo, de Daniel Abreu +
coloquio I Teatro Rosalía Castro
32

PROGR AMACIÓN EXPANDIDA

SETEMBRO
mércores 14.09
19.00 - 21.00h I Taller de públicos(s)
I Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía
Castro

mércores 26.10
19.00 - 21.00h I Taller de públicos(s)
I Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía
Castro

xoves 15.09
19.00 - 21.00h I (Des)vestir as
figuras: encontro con Javier Martín I
Cremallera Studio

venres 28.10
17.30 – 19.30h I Corpo, voz e corazón:
práctica de música e movemento
coas Hermanas Gestring I Ágora

sábado 12.11
17.30 – 19.30h I Identidades sexuadas:
práctica de sexología e danza con
Furia Sotelo I Sala Xan Eirís do Teatro
Rosalía Castro

sábado 29.10
10.00 - 13.00h I Que queremos acoller
no noso teatro en 2023? I Sala Xan
Eirís do Teatro Rosalía Castro

mércores 23.11
19.00 - 21.00h I Taller de públicos(s)
I Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía
Castro

OUTUBRO
mércores 05.10
19.00 - 21.00h I Taller de públicos(s)
I Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía
Castro
venres 07.10
12.30 - 14.00h I Iluminación e
coreografía aérea: encontro con
Paloma Hurtado, Daniel Morales,
Alfredo Díez e Luca Lorenzo Sala I
Escola de Imaxe e Son

NOVEMBRO
mércores 02.11
19.00 - 21.00h I Taller de públicos(s)
I Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía
Castro

sábado 08.10
Aprender facendo: unha práctica
técnica para o alumnado da Escola
de Imaxe e Son | Escenario do Teatro
Rosalía Castro

sábado 05.11
10.00 – 12.00h I Debaixo de
Flamingos: práctica de movemento
con Alber t Quesada I Escenario do
Teatro Rosalía Castro

sábado 22.10
10.00 - 13.00h I Que queremos acoller
no noso teatro en 2023? I Sala Xan
Eirís do Teatro Rosalía Castro

10.00 - 13.00h I Que queremos acoller
no noso teatro en 2023?I Sala Xan
Eirís do Teatro Rosalía Castro

mércores 09.11
19.00 - 21.00h I Taller de públicos(s)
I Ágora

xoves 24.11
19.00 – 21.00h I Do sólido ao sutil:
práctica de movemento con Daniel
Abreu I Escenario do Teatro Rosalía
Castro

TRC D
TEMPO
OUTON
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TRC DANZA

TEMPOR ADA OUTONO 2022

JAVIER MARTÍN
FIGURAS DO LIMIAR
VENRES 16 DE SETEMBRO ÁS 20.30H
Na era aceleracionista, os corpos
están cheos de velocidade residual:
unha inercia que suspende o desexo,
fragmenta e extrae a nosa atención.
Entender agora quere dicir practicar
o ritmo, porque non estamos feitos
para saber, senón para actuar coma
se soubésemos.
En <FIGURAS DO LIMIAR>, Javier
Martín inspírase no arquetipo do
“gardián do limiar”. Un limiar referido
ao tránsito, concepto característico
de ritos e ceremonias de paso,
presentes en multitude de culturas
dende tempos ancestrais.
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TARIFA ESPECIAL DANZA

<FIGURAS DO LIMIAR> é unha
proposta escénica do coreógrafo
coruñés Javier Martín, coproducida
polo Centro Coreográfico Galego.
A iluminación está a cargo de
Octavio Más e a produción e o
acompañamento a cargo de Sabela
Mendoza, dúas colaboradoras e
compañeiras de viaxe habituais
do artista. Javier desenvolve un
proxecto de investigación -de corte
epistemóloxico e crítico- en torno ás
artes do movemento e conta cunha
extensa traxectoria como creador
escénico con pegada estatal e
internacional.
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“É necesario vestir as peles das
bestas, habitar as máscaras, vibrar
coa forma do monstro e incorporar
a diferenza”.

Concepto e movemento >> JAVIER MARTÍN I iluminación >> OCTAVIO MÁS I espazo e deseños >> JAVIER
MARTÍN I son >> ABUL MOGARD, PHILIP JECK & LEYLAND KIRBY I produción e acompañamento >>
SABELA MENDOZA I técnica visuais >> JUANMA LODO I vestiario >> CREMALLERA STUDIO, ÁLVARO
M. LEIRO & CCG I vídeo e foto >> LEO LÓPEZ I co-produción >> JAVIER MARTÍN & CCG / CENTRO
COREOGRÁFICO GALEGO I agradecementos >> PEP RAMIS, L’ANIMAL A L’ESQUENA, JAVIER CUEVAS
& JUANMA ARTIGOT.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
(DES)VESTIR AS FIGURAS
UN ENCONTRO ARREDOR DO VESTIARIO DE FIGURAS DO LIMIAR DE JAVIER MARTÍN

> xoves 15 de setembro de 19 a 21 horas en Cremallera Studio.

COLOQUIO
CON JAVIER MARTÍN

> venres 16 de setembro ao finalizar a función no patio de butacas do Teatro Rosalía Castro.
34
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TRC DANZA

TEMPOR ADA OUTONO 2022

PALOMA HURTADO & DANIEL MORALES
INA
SÁBADO 8 DE OUTUBRO ÁS 20.30H
<INA> é un espectáculo que pon o foco
no concepto da luz, esa luz que non
vemos pero que brilla con intensidade
dentro de nós. Unha viaxe que nos
convida a mirar ao ceo e ás estrelas
que o compoñen, na busca de facernos
sentir a conexión coa esencia, con ese
foco de luz que nos alimenta e nos fai
iguais. Sobre o escenario, Paloma e
Daniel, dous corpos e a luz.
Vivimos a noite en caída libre cara ás
estrelas. O planeta perdeu a gravidade
e subímonos a esa estrela que acaba
de pasar. Desaparecemos mentres

TARIFA ESPECIAL DANZA

soan as súas risas de lonxe. Un
estalido de luz conéctanos cos nosos
soños. Somos po de estrelas.
<INA> é a colaboración desexada
entre Paloma Hurtado e Daniel
Morales, que tras anos cruzando as
súas traxectorias, finalmente atopan
o espazo-tempo para coincidir
nesta viaxe. Ambos intérpretes
comparten unha linguaxe de danza
contemporánea que vai alén da
forma, atendendo ao contido, á
mensaxe e á relación da creación
escénica coas audiencias.
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Creación >> PALOMA HURTADO, DANIEL MORALES & ALFREDO DÍEZ I interpretación >> PALOMA
HURTADO & DANIEL MORALES I iluminación >> ALFREDO DÍEZ I rigging >> LUCAS L. SALA I
maquillaxe >> RAYCOSTUDIO I vídeo >> SERGO MÉNDEZ I colabora >> ESPACIO LA GRANJA,
TEATRO DE EL SAUZAL & TEATRO VICTORIA.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
ILUMINACIÓN E COREOGRAFÍA AÉREA
UN ENCONTRO CON PALOMA HURTADO, DANIEL MORALES,
ALFREDO DÍEZ E LUCA LORENZO SALA

> venres 7 de outubro de 12.30 a 14 horas na Escola de Imaxe e Son.

APRENDER FACENDO
UNHA PRÁCTICA TÉCNICA PARA O ALUMNADO DA ESCOLA
DE IMAXE E SON NA MONTAXE DE INA

> sábado 8 de outubro no escenario do Teatro Rosalía Castro.

COLOQUIO
CON PALOMA HURTADO & DANIEL MORALES

> sábado 8 de outubro ao finalizar a función no patio
de butacas do Teatro Rosalía Castro.
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TEMPOR ADA OUTONO 2022

HERMANAS GESTRING
A MUERTE
SÁBADO 29 DE OUTUBRO ÁS 20.30H
A muerte como lema.
A muerte como forma de vida.
Así cremos que ten que ser unha
obra, así ten que ser representada:
a muerte.
<A MUERTE> é unha explosión de
situacións. A peza plásmase coma un
vómito, como un xogo macabro onde
o descanso ou a dúbida non valen,
morres.

TARIFA B

Greta García e Laura Morales son
dende 2013 as Hermanas Gestring.
Fillas do século XXI, a ironía, a
espontaneidade, a macarrería e
o cambio constante forman parte
intrínseca da súa identidade. Son
artistas multidisciplinares que
presentan os seus traballos en
formato videocreación, performance,
concertos ou danza mesturada con
outras disciplinas artísticas.
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Creación e dirección >> HERMANAS GESTRING & DAVID CLIMENT I deseño de iluminación >>
BENITO JIMÉNEZ I acompañamento creativo >> CAROLINA CEBRINO I música >> LCC, MOPA,
DIEGO CARO & LORENZO SORIA (INDUSTRIAS94) I atrezzo >> MIGUEL DÍAZ I asistencia dramática
>> VERÓNICA MORALES I vestiario >> ANNA JONSSON & INGRID GARCÍA I fotografía >> CHARO
CORRALES & CAROLINA CEBRINO I proxeccións >> DIEGO CARO I proxecto en colaboración con
>> TANZHAUS - ZURICH e L’ESTRUCH, FÁBRICA DE CREACIÓN EN SABADELL I agradecementos >>
A TODAS/OS MECENAS QUE COLABORARON NO NOSO CROWDFUNDING E QUE FIXERON POSIBLE
ESTE PROXECTO.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
CORPO, VOZ E CORAZÓN
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO COAS HERMANAS GESTRING

> venres 28 de outubro de 17.30 a 19.30 horas no Centro Ágora.

COLOQUIO
CON HERMANAS GESTING

> sábado 29 de outubro ao finalizar a función no patio
de butacas do Teatro Rosalía Castro.
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TRC DANZA

TEMPOR ADA OUTONO 2022

ALBERT QUESADA
FLAMINGOS

SÁBADO 5 DE NOVEMBRO ÁS 20.30H
<FLAMINGOS> é o resultado de colocar
a Carmen Amaya no medio dunha
escena de John Waters. O impulso do
flamenco para compartir o interior da
alma humana mestúrase coa música, o
vestiario e o imaxinario máis pop. Cal
é o noso propio flamenco? Cal é a nosa
música e que danza convida a bailar?
Corpos, desexos, medos e referencias
adultéranse para crear unha jam
session máxica. Unha festa na que os
sete intérpretes se expoñen coa única
intención de festexar.

TARIFA A

Albert Quesada fórmase en danza na
MDT (Ámsterdam) e PARTS (Bruselas).
<FLAMINGOS> é a segunda parte dunha
triloxía que reflexiona e investiga
sobre o mundo do flamenco e a súa
complexidade, coa intención de atopar
a orixe do movemento e do canto. O
coreógrafo quere descubrir o motor do
flamenco e desprazalo a outros corpos
e outras músicas para xerar un novo
sentido.
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Idea, coreografía e dirección >> ALBERT QUESADA I axudante de dirección >> CLAUDIA SOLWAT I
interpretada por >> BLANCA TOLSÀ, ELIOTT MARMOUSET, MARIO G. SÁEZ, KATIE VICKERS, LAILA
TAFUR, VÍCTOR PÉREZ ARMERO & VIKTORIA ANDERSSON I creada cos intérpretes e con MIQUEL
FIOL I deseño sonoro >> RAFAEL CAÑETE, JULIÁN D’AVINO & CARLOS PARRA I deseño escénico
e de iluminación >> CUBE.EZ I vestiario >> JORGE DUTOR & TXELL JANOT I dramaturxia >>
ALBERT PÉREZ HIDALGO & PAU MASALÓ I grazas a >> MIREIA DE QUEROL I produción >> MERCAT
DE LES FLORS I coprodución >> LA QUINZENA I co apoio >> FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE
LA LLOTJA I residencia de creación >> GRANER FÁBRICA DE CREACIÓN, FUNDACIÓ PÚBLICA
TEATRE DE LA LLOTJA I coa colaboración >> FUNDACIÓN BANCO SABADELL I agradecementos
>> KOSMONAUT PRODUCTION.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
DEBAIXO DE <FLAMINGOS>
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON ALBERT QUESADA

> sábado 5 de novembro de 10 a 12 horas no escenario do Teatro Rosalía Castro.

COLOQUIO
CON ALBERT QUESADA

> sábado 5 de novembro ao finalizar a función no patio de butacas
do Teatro Rosalía Castro.
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TRC DANZA

TEMPOR ADA OUTONO 2022

FURIA SOTELO
MORTAIS E VULNERABLES
DOMINGO 13 DE NOVEMBRO ÁS 20.30H
<MORTAIS E VULNERABLES> é un
espectáculo que contén un paradoxo
dende a súa formulación inicial, xa
que xorde do desexo de encontro, da
necesidade do encontro e da vontade
de continuar indagando na práctica da
creación colectiva.
Un corpo vulnerable; fráxil ante as
olladas que o fortalecen. Un corpo
que se constrúe a través das outras.
Un corpo ao servizo das olladas de
diferentes coreógrafas que acompañan
o proceso de creación.
Mortalidade e vulnerabilidade como
aquelo que nos une, aquelo común a
todos os corpos, a tódalas existencias.
Un corpo como todo os corpos; na súa
particular e única materialización.
Unha existencia que se constrúe en
relación. Sempre a mutua referencia,
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TARIFA B

sempre a interdependencia, o
alimento, o colo, a entrega. As gretas
da fraxilidade creadas polo desexo. O
teu desexo fortaléceme, o meu desexo
vulnerabilízame ante ti.
Nuria Sotelo é bailarina e creadora
artística galega, que colabora como
intérprete con numerosas compañías
do territorio, como o Centro
Coreográfico Galego, Elefante Elegante
ou Matarile Teatro. En 2011 comeza a
súa compañía Licenciada Sotelo, dende
a que impulsa numerosas creacións.
Agora, tras 11 anos de traxectoria, a
formación recibe unha nova identidade
baixo o nome de Furia Sotelo. No 2018,
comeza co seu compañeiro Rubén
Vilanova o centro de creación A Casa
de Vella, un espazo para a danza e as
artes do movemento situado no rural,
en Amiadoso (Ourense).
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Creación >> NURIA SOTELO, BEATRIZ PALENZUELA & RAFAEL DE LA LASTRA I dirección e
coreografía >> NURIA SOTELO I asistentes de coreografía >> ALEJANDRA BALBOA, BEATRIZ
PALENZUELA & RAFAEL DE LA LASTRA I colaboracións >> MÓNICA GARCÍA, NACHO CÁRCABA &
ELISA MEDINA HUDGINS I son >> MOUNQUP I deseño de iluminación >> DEL RUIZ.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
IDENTIDADES SEXUADAS
UNHA PRÁCTICA SOBRE SEXOLOXÍA E DANZA CON NURIA SOTELO

> sábado 12 de novembro de 17.30 a 19.30 horas no Centro Ágora.

COLOQUIO
CON FURIA SOTELO

> domingo 13 de novembro ao finalizar a función no patio de butacas
do Teatro Rosalía Castro.
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TRC DANZA

TEMPOR ADA OUTONO 2022

DANIEL ABREU
EL HIJO

VENRES 25 DE NOVEMBRO ÁS 20.30H
<EL HIJO> fala do vínculo cos
proxenitores e o que se fai con iso.
Entendérmonos como individuos
independentes, pero enredados
profundamente nas raíces que nos
acompañan. Un espectáculo de danza
que nos leva ao primario, ao contexto,
á familia e á natureza.
Na obra altérnase un corpo de hoxe, móbil
e consciente, fronte a outros mundos que,
non sendo accesibles á vista, nos afectan
e guían os nosos camiños. A danza
permite a celebración de estar vivos e ter
unha historia, a experiencia de ser fillo e o
seu entusiasmo.

44

TARIFA ESPECIAL DANZA

Somos seres afectados de emoción, en
contextos, de eventos na natureza.
Daniel Abreu é un creador cunha gran
presenza na escena da danza actual
no noso país e que conta cunha ampla
traxectoria internacional. De orixe
tinerfeño, ten colaborado con multitude
de compañías tanto en España como en
Europa. Funda a súa compañía no ano
2004 e, dende entón, ten presentando
as súas creacións en máis de 40 países,
sendo galardoado en numerosas
ocasións, entre as que destaca o Premio
Nacional de Danza en 2014.
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Creación, iluminación e interpretación >> DANIEL ABREU I axudante de dirección >> JANET
NOVÁS I acompañamento dramaturxia >> MARINA WAINER I música >> COLLAGE I atrezzo >> LAS
PRACTICABLES I vestiario >> LEO MARTÍNEZ & DANIEL ABREU I realización de vídeo e coordinación
técnica >> DAVID BENITO I colaboración en deseño de iluminación >> IRENE CANTERO I fotografía >>
MARCOSGPUNTO I distribución >> ESMANAGEMENT - ELENA SANTONJA I produción subvencionada
por >> COMUNIDADE DE MADRID I apoio en xira >> INAEM I colaboran >> CENTRO COREOGRÁFICO
CANAL, ESCOLA DE MÚSICA E DANZA DE POZUELO, PROVISIONAL DANZA & TEATRO VICTORIA I
agradecementos >> CARLOTA FERRER, MUSEO DA UNIVERSIDADE DE NAVARRA, FESTIVAL DE OTOÑO
DE MADRID, DÁCIL GONZÁLEZ, CARMEN WERNER, CARMEN FUENTES, MARA, CARMEN BENÍTEZ,
ELENA P., SERGIO GARCÍA, LUCYANNA PETTENGIL, CENTRO CULTURAL PACO RABAL, TEATRO
VICTORIA, FESTIVAL DANZATTACK, CENTRO CULTURAL EGUÍA, LAVA DE VALLADOLID.

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA RELACIONADA
DO SÓLIDO AO SUTIL
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON DANIEL ABREU

> xoves 24 de novembro de 19 a 21 horas no escenario do Teatro Rosalía Castro.

COLOQUIO
CON DANIEL ABREU

> venres 25 de novembro ao finalizar a función no patio de butacas
do Teatro Rosalía Castro.
44

45

TRC DANZA

PROGRAMACIÓN EXPANDIDA TEMPOR ADA OUTONO 2022
> máis información e inscricións:
www.pe-trcdanza.gal

TALLER DE PÚBLICO(S) 2022
Do 14 de setembro ao 23 de novembro de 2022

Dende Programación Expandida do TRC Danza organizamos, como vén sendo habitual,
un Taller de público(s) da man da investigadora e xestora cultural Sabela Mendoza e da
artista e coordinadora do programa Caterina Varela.
O obxectivo é compartir e conversar sobre as distintas derivas que emerxen no campo
da danza e da creación contemporánea, acompañando a programación anual do ciclo
TRC Danza 2022. Un convite a todas as persoas interesadas no campo da danza e da
creación contemporánea, curiosas de ampliar a súa mirada dende unha posición de
espectadoras activas.
Continuamos dando pasos adiante cara á consolidación dun público cada vez máis
comprometido co que acontece no teatro da nosa cidade. Un teatro que se recoñece
como propio.
> cando e onde:
TRC DANZA 2022 Temporada Outono
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Na tempada de outono colleremos como referencias as distintas creacións e artistas que
poderemos ver entre setembro e decembro: Javier Martín, Paloma Hurtado, Hermanas Gestring,
Albert Quesada, Furia Sotelo e Daniel Abreu.
> mércores 14 de setembro de 19 a 21 horas
> mércores 5 de outubro de 19 a 21 horas
> mércores 26 de outubro de 19 a 21 horas
> mércores 2 de novembro de 19 a 21 horas
> mércores 9 de novembro de 19 a 21 horas
> mércores 23 de novembro de 19 a 21 horas

DES)VESTIR AS FIGURAS

> Na Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía Castro

O proxecto inspírase nalgunhas das figuras espectrais do patrimonio cultural galego que
poderían ocupar o arquetipo do gardián do limiar, dende a Santa Compaña ata os moitos
personaxes do entroido, como o Peliqueiro, o Felo, a Pantalla...

> convocatoria aberta:
Taller de público(s) é unha actividade gratuíta e o número máximo de prazas está limitado.
Todas as persoas interesadas nas sesións de outono poden inscribirse a través da páxina
web do TRC Danza.
A inscrición farase por orde de chegada das solicitudes.
Aínda que non é obrigatorio, agradecemos o compromiso de asistencia a todas as sesións,
para favorecer a dinámica e continuidade do grupo.
> máis información e inscricións:https://www.pe-trcdanza.gal/publicos
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UN ENCONTRO ARREDOR DO VESTIARIO DE FIGURAS DO LIMIAR DE JAVIER MARTÍN
Coloquio sobre a creación do vestiario e os artefactos da coreografía de <FIGURAS DO LIMIAR>
de Javier Martín, no atelier da cidade onde se elaboraron parte dos mesmos.

Participan os deseñadores Manolo Cremallera e Marieta González, produtores de moitos
dos tocados e artefactos da obra, o artesán e cesteiro Álvaro M. Leiro, quen elaborou
a coroza con xunco que se baila no espectáculo, Pilar Peña de Castro, do Centro
Coreográfico Galego, que coproduce e cede diferentes mantóns dos seus fondos, a
xestora cultural Sabela Mendoza e Javier Martín, creador da peza.
> xoves 15 de setembro de 19 a 21 horas en Cremallera Studio.
> a actividade é gratuíta con prazas limitadas.
> inscricións abertas dende o 1 de setembro.
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PROGR AMACIÓN EXPANDIDA TEMPOR ADA OUTONO 2022

ILUMINACIÓN E COREOGRAFÍA AÉREA

UN ENCONTRO CON PALOMA HURTADO, DANIEL MORALES, ALFREDO DÍEZ E LUCA
LORENZO SALA
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A creación en danza contemporánea parte normalmente de sensacións, improvisacións,
músicas e sons, momentos e situacións. O movemento non ten porque estar limitado
ao plano do escenario adoito (ancho e fondo), sendo todo o volume (altura) un espazo
susceptible de ser explorado, e desde o cal a linguaxe do corpo adquire outros significados.
Existe outra linguaxe, a luz, que forma parte deste tipo de pezas. Esta axuda a reforzar
as ideas que se queren expresar, ou mesmo expor ideas paralelas, funcionando como un
medio no que os e as artistas do movemento habitan.
Este encontro é unha oportunidade para achegarse, tanto desde a vertente técnica
como da creativa, aos procesos de concepción, deseño e montaxe de iluminación e
coreografía aérea, tomando como exemplo o espectáculo <INA>.
> venres 7 de outubro de 12.30 a 14 horas na Escola de Imaxe e Son.
> a actividade está dirixida ao alumnado da propia escola.

TRC DANZA

CORPO, VOZ E CORAZÓN
UNHA PRÁCTICA DE MÚSICA E MOVEMENTO COAS HERMANAS GESTRING
“Como Hermanas Gestring sempre usamos o lema a muerte para enfrontarnos a
todas as nosas propostas e sempre nos empodera para adentrarnos no mundo
do descoñecido con toda a confianza e o sentido do humor. Desde esta premisa
presentamos a práctica. A través de pautas, xogaremos coa improvisación e co
traballo coreográfico. Usando o noso corpo, a voz e o corazón, buscaremos o pracer
de ir a muerte, sexa o que sexa o que iso signifique para cada un de nós. A nosa forma
de traballar ten sempre tres fases: a primeira é propoñer a imaxe/desexo; a segunda
é buscala desde onde cada persoa a visualice e, sen xulgala, compartila coa outra; e a
terceira é desbotala ou ir a muerte”.
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> venres 28 de outubro de 17.30 a 19.30 horas no Centro Ágora.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas que se
sintan chamadas pola proposta.
> inscricións abertas dende o 3 de outubro.

DEBAIXO DE <FLAMINGOS>
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON ALBERT QUESADA

APRENDER FACENDO

UNHA PRÁCTICA TÉCNICA PARA O ALUMNADO DA ESCOLA DE IMAXE E SON NA MONTAXE
DE <INA>
En continuidade co encontro Iluminación e coreografía aérea na Escola de Imaxe e Son, esta
actividade está dirixida ao alumnado da escola, para que poidan participar activamente da
montaxe de <INA> no Teatro Rosalía Castro, no mesmo día da función.
> sábado 8 de outubro no Teatro Rosalía Castro.
> a actividade está dirixida ao alumnado da propia escola.
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Nesta práctica, Albert Quesada compartirá pautas que moven e guían aos bailaríns de
<FLAMINGOS>. Algunhas destas pautas orixínanse nunha inspiración e reflexión sobre os
corpos flamencos e acompáñanse cun imaxinario con músicas que van desde o pop até
a ópera e o flamenco. Unha oportunidade para achegarse en profundidade ao universo
creativo deste coreográfo catalán.
> sábado 5 de novembro de 10 a 12 horas no escenario do Teatro Rosalía Castro.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas que se
sintan chamadas pola proposta.
> inscricións abertas dende o 17 de outubro.
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PROGR AMACIÓN EXPANDIDA TEMPOR ADA OUTONO 2022

TRC DANZA
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IDENTIDADES SEXUADAS
UNHA PRÁCTICA DE SOBRE SEXOLOXÍA E DANZA CON NURIA SOTELO
A peza <MORTAIS E VULNER ABLES> de Furia Sotelo achégase á investigación
de Efigenio Amezúa, un dos pais da sexoloxía en España e director do Instituto
de Sexoloxía Incisex, onde Nuria Sotelo realizou o Mestrado en Sexoloxía que lle
abriu a ollada cara un novo xeito de analizar a realidade dos suxeitos sexuados e
as súas relacións. Hoxe en día, o facer artístico de Nuria Sotelo está impregnado
desta nova perspectiva.
A artista propón unha práctica física e un achegamento teórico á base conceptual
desta peza. Neste espazo compartido exploraremos a construción das nosas
identidades e o noso ser e estar no mundo como suxeitos interdependentes que
nos imos construíndo en relación.
> sábado 12 de novembro de 17.30 a 19.30 horas no Centro Ágora.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas
que se sintan chamadas pola proposta.

DO SÓLIDO AO SUTIL
UNHA PRÁCTICA DE MOVEMENTO CON DANIEL ABREU
O teu corpo sentido desde o máis sólido ao máis sutil. O que o corpo xera cando se move
e o rastro que deixa no aire. Os puntos de apoio do corpo e as infinitas direccións, que
combinados e afastados das partituras que coñeces, poidan dar ao teu corpo outra fluidez.
Na práctica, propoñeranse pautas de movemento simples, continuas e, desde aí,
deixarémonos levar. Parar o xuízo constante do que o corpo debe facer ou non é fundamental
para poder avanzar nas anotacións que se propoñan. Desde estas pautas, recolleremos
aspectos que, máis tarde, aplicados aos propios estudos das técnicas ou aos percorridos
formais da danza, axudan a unha maior conciencia e mellora dos percorridos.
Aínda que é un taller eminentemente práctico, a proposta de Daniel é que veñas cun caderno
no que poidas anotar percorridos ou palabras que che axuden a reconectar e profundar.
O uso do corpo en movemento e a imaxinación serán os motores para a experiencia
e a aprendizaxe.
> xoves 24 de novembro de 19 a 21 horas no escenario do Teatro Rosalía Castro.
> a actividade, gratuíta e con prazas limitadas, está dirixida a todas as persoas que
se sintan chamadas pola proposta.
> inscricións abertas dende o 7 de novembro.
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PRE-TEXTOS 2022
Pre-textos é o nome que agrupa unha serie de contidos que publicamos con anterioridade
á presentación da obra no teatro, co ánimo de contextualizar dunha maneira específica as
claves de cada unha das propostas das e dos artistas convidados. Para iso lanzamos unha
invitación a un profesional de dentro ou de fóra do territorio para que asine cada Pre-texto
poñendo o foco en determinada potencia que cremos pode ser interesante recalcar.
Os formatos destes contidos son diversos: textos escritos, audios que recollen unha
conversación, textos escritos en aberto... etc., dependendo do tipo de invitación e das
persoas que forman parte do encargo.
Esta liña de contidos mantense dende o primeiro ano do proxecto, nunha aposta pola
necesidade de xerar memoria, arquivo e diálogo arredor das prácticas artísticas.
> máis información e textos de autoras e artistas convidadas:
https://www.pe-trcdanza.gal/pre-textos

TRC DANZA
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QUERES SER VOCEIRA
DO TRC DANZA?
Por segundo ano consecutivo, buscamos Voceiras, persoas interesadas na danza dende
calquera ámbito (profesional, amador, educativo, ocio) que axuden a difundir, dentro dos
seus propios entornos, a programación de artes do movemento que se impulsa dende o
Teatro Rosalía Castro.

QUE QUEREMOS ACOLLER
NO NOSO TEATRO EN 2023?
Do 22 de outubro ao 5 de novembro de 2022
Por terceiro ano consecutivo activamos o exercicio de curadoría colectiva dentro do
proxecto de Programación Expandida do TRC Danza. Continuamos dándolle espazo aos
público(s) no proceso de toma de decisións do teatro, con este convite aberto para
propoñer unha aproximación ao posible programa anual de danza do Teatro Rosalía de
Castro no 2023.
Neste proceso colectivo, atravesaremos algunhas pezas, tanto galegas como do
territorio nacional, que sobrevoan a posible programación que prepara o director
do teatro, Xosé Paulo Rodríguez. A vontade deste proceso é a de analizar, sopesar e
fundamentar de xeito colectivo a selección dalgún dos traballos que formarán parte do
programa 2023, nun exercicio de curadoría colectiva entre o público de danza do noso
teatro e a comunidade artística local; miradas diversas, que se relacionan coa danza
dende sitios distintos. O obxectivo deste proceso é o de construir xuntas un horizonte
do que queremos acoller no noso teatro o vindeiro ano.
Coma vén sendo habitual, esta iniciativa ocorre en diálogo co Taller de Público(s) que
dende 2018 mantemos activo acompañando cada unha das propostas artísticas que
visitan o noso teatro. Para nós, conseguir a continuidade deste exercicio de curadoría
colectiva é un xeito de seguir afondando no campo da investigación e da crítica para as
persoas que se achegan ao noso programa, creando un punto de encontro entre público(s)
e artistas locais, un espazo de diálogo coa comunidade da danza arredor do que acontece
no teatro da cidade. Orgullosa deste noso teatro, que cada vez se abre mais á cidadanía.

Calendario
Esta experiencia exténdese ao longo de tres sesións entre outubro e novembro, ás que
vos convidamos emocionadas:

O obxectivo desta iniciativa é o de achegarnos, da forma máis próxima posible, a distintos
públicos potenciais, ao tempo que creamos unha comunidade arredor do TRC Danza.

> sábado 22 de outubro de 10h a 13h

A comunidade Voceiras terá un contacto directo co equipo de Programación Expandida,
participando de forma activa nas propostas do teatro e desfrutando de convites para
asistir á programación do TRC Danza.

> sábado 5 de novembro de 10h a 13h

> sábado 29 de outubro de 10h a 13h

*Todas as sesións realízanse na Sala Xan Eirís do Teatro Rosalía de Castro.

Se che interesa esta iniciativa ou queres ter máis información, podes encher o formulario que
deixamos a continuación e o equipo de Programación Expandida porase en contacto contigo.

*Aínda que non é obrigatorio, agradecemos o compromiso de asistencia a todas as
sesións, para favorecer a dinámica e continuidade do grupo.

Agardamos poder coñecervos moi pronto, Voceiras!

Prazas e inscrición

> formulario:
https://forms.gle/WbU7iTrTsKxPJGaQA

Plazas limitadas, para participar só tes que realizar a túa inscrición a través da páxina
web no TRC Danza.
Será un pracer compartir esta experiencia contigo!
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CONTACTO

>> Correo electrónico: trc@coruna.gal

VENDA DE
ENTRADAS
> Tarifa A danza s/n
12,00 €

> Especial danza s/n
10,00 €

> Tarifa B danza s/n
8,00 €

> Bono TRCdanza - desconto progresivo:
Primeiro tramo: a compra de 4 espectáculos ou máis dá dereito
a unha entrada gratuíta (equivalente a un desconto dun -25% nos
4 primeiros espectáculos)
Segundo tramo: a compra de 9 espectáculos ou máis dá dereito
a unha entrada gratuíta (equivalente a un desconto dun -25% nos
4 siguientes espectáculos)
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Terceiro tramo: a compra de 13 espectáculos dá dereito a unha
entrada gratuíta (-50% nos 3 últimos espectáculos = Premio
fidelidade TRC Danza)

TRC DANZA

PRIMAVERA – OUTONO 2022

> Descontos:
Carné Xove, + 65, persoas desempregadas: -20%
Familias numerosas: -25%
Grupos +20 persoas, en compra anticipada: -50%
Os descontos non son acumulables entre sí.

> Puntos de venda:
Despacho de billetes da Praza de Ourense:
de luns a venres, de 11.00 a 15.00 e de 16.30 a 19.30h
Despacho de billetes do Teatro Rosalía Castro:
só abre os días de función, de 16.00 a 20.00h
Venda en liña: Ataquilla.com.
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www.coruna.gal/cultura
@teatro.rosalia.castro
@teatrorosaliacastro
@TeatroRosalia

www.pe-trcdanza.gal
@trcdanza

ORGANIZA:

COA COLABORACIÓN DE:
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