
DLoira
Macho
autor, dramaturxia e dirección: David Loira 
asesor de dramaturxia: Roberto Fratini 
acompañamento en escena / tecnoloxía: Rosa 
Sánchez e Alainn Baumann (Kónic Thrt) asesor 
artístico: Toni Mira actor / bailarín: David Loira 
actriz / bailarina: Fiona B. McCudden deseño de 
iluminación: Octavio Mas vídeo: Masako Hattori 
axudante técnico: Xacobo Torres duración: 1 hora

Proxecto seleccionado e apoiado por unha residencia 
artística concedida polo Centro Coreográfico Galego, 
desenvolvido durante xuño de 2009. Sobre a identi-
dade, o respecto e a liberdade. Un corpo masculino 
en coma. «Se pecho os ollos convírtome en paisaxe» 
(David Loira).

Javier Martín
…tabú resorte…
coreografía e dirección: Javier Martín deseño 
de Iluminación: Octavio Más Ibáñez vestiario: 
La Canalla música: Javier Martín deseño de 
son: Javier Martín esculturas: Luis Usón vídeo, 
realización e edición: Masako Hattori duración: 
1 h estrea: Teatro Colón; destacado na FGAE’09
www.javiermartín.com

«...tabú resOrte (tabú revolta)...» do autor de  
«rizoma» e «CsO (Cuerpo sin Órganos)».

Se che gustan as películas do oeste crepusculares, 
a filosofía de Camus ou Deleuzze e a música de 
Two Gallants ou Ry Cooder, non podes perder este 
espectáculo letal no que se baila a través de tabús 
sociais e individuais relacionados coa sensualidade, 
a morte ou os cambios, a imposibilidade de amar  
e a imposibilidade de desexar. Todo iso recollido por 
unha escenografía magnética que xoga a decadente 
e cunha luz do máis rebelde e estimulante. Bailar 
non é máis ca unha vibración que se contaxia e esta 
peza estremece, arrebata.

«O meu movemento caracterízase por un interese na 
presenza escénica, por un estudo das microtensións 
internas que configuran o noso carácter e actitude. 
Polos tics, pola memoria que todos recollemos na 
nosa disposición física e sobre se nos interesa ou 
non liberala. Coquetear cos nosos propios límites, 
centra».

Projects in movement
Sharon Fridman (dir.)

Grupo de danza contemporánea afincado  
en Madrid, creado polo bailarín e novo coreógrafo 
israelí Sharon Fridman. 

«Os obxectivos principais do noso traballo son a 
investigación, a aprendizaxe e o desenvolvemento 
da linguaxe física e mediante esta busca a creación 
dun espazo virtual onde o público poida ver, sentir 
e imaxinar. 

Para nós a danza é un sistema de comunicación 
diferente, é un espazo descoñecido que nos ofrece 
outras maneiras de ser ou de estar». 

Shakuff
dirección artística: Sharon Fridman 
coreografía: Sharon Fridman coa colaboración 
dos bailaríns interpretación: Carlos Fernández, 
Maureen López, Edurne Sanz e Sharon Fridman 
composición musical: Luis Miguel Cobo deseño 
de iluminación e vestiario: Irene Cantero e Víctor 
Colmenero deseño gráfico: Jaime Martínez 
produción: Belén Núñez e Nacho Azagra 
duración: 40 minutos

Buscando… intensidade, beleza e paz; busco a 
maneira de ser un corpo máis dispoñible, máis fluí-
do… e descubrín un mar de corpos nus que forman 
parte dese todo con menos complexos… corpos 
transparentes.

Agradecementos a Laura Kumin, Consellaría de Cul-
tura, Deporte e Turismo da Comunidade de Madrid, 
CSD María de Ávila, Choreroam’09, Centro de Danza 
Canal, Vin’s del Comdat e en especial a todo o meu 
equipo, imprescindible, transparente.

Carlos & Me
dirección e coregrafía: Sharon Fridman 
interpretación: Carlos Fernández e Sharon F. 
música: Binia Reches e Dustin O’Halloran deseño 
de iluminación: Irene Cantero deseño de vestiario: 
Victoriano Simón García duración: 20 minutos

A peza mostra a relación entre dous corpos que 
atravesan o camiño de aprender o un do outro para 
crear unha harmonía.

Galardoada con distintos premios, entre eles o 
Premio do Público e Segundo Premio no Certame 
Coreográfico de Madrid’07 e Terceiro Premio no 
Certame Coreográfico de Hannover’09 (Alemaña)

Cía de danza Sol Picó
El llac de les mosques
dirección: Coreógrafa: Sol Picó dirección musical: 
Mireia Tejero escenografía: Joan Manrique deseño 
de iluminación: Sylvia Kuchinow bailaríns: Valentí 
Rocamora i Torà, Sol Picó músicos / batería e voz: 
Mercè Ros guitarra e voz: Jordi Pegenaute baixo 
e voz: Joan Rectoret saxofón e voz: Mireia Tejero
actor – maquinista: Joan Manrique técnico 
de son: Stephane Carteaux técnico de luz: 
Sylvia Kuchinow, Manuel Martínez, Óscar de 
Paz, Ganecha Gil Gracia asistente coreógrafa: 
Maribel Martínez vestiarios: Valeria Civil y Sol 
Picó realización perruca: Toni Santos vídeo 
espectáculo: Joan Rodon, Félix Frank deseño e 
vídeo promocional: Óscar de Paz produción, ma-
nager, distribución: Pía Mazuela produción, road
manager, rexedoría: Daphné Malherbe

Os 40? A sorte dos 40 é que serve de escusa para 
cambiar de vida: facerse egoísta e deixar fillos e 
marido e lanzarse ao baleiro doutra relación, ou non. 
Andar de lúa «porque si» ou «porque non» ou perder 
a cabeza: todo pola crise dos «40». / E os 50? a es-
perada menopausia. / E os 60? que sorte mangar no 
súper sen terminar no cárcere, facer a viaxe da túa 
vida coa esperada xubilación. / Será que arrastramos 
demasiadas cosas? / Será que xa non sabemos que 
temos metido na nosa mochila? / Será o tabaco 
mentolado, que fumaban as nosas nais, a solución 
para deixar de fumar? / Será esta incertidume 
común aos mortais? / A certa idade é habitual parar 
a pensar para «tentar» ter unha panorámica da nosa 
vida, é común e recomendábel. / Propoño a volta 
ao mundo de afrodita e as súas tetas lanzamisís, 
teledirixida polos irmáns Mala Sombra. / Propoño 
unha aventura, unha viaxe en redondo, cunha mirada 
cara a atrás, cara a adiante, cenital: unha viaxe en 
redondo. (Que mareo!) / Como chegamos ata aquí?, 
que nos quedou por facer?, cales son as materias 
pendentes?, que non soubemos resolver ata agora?

...do que lle aconteceu á bela Brancaneves cando 
casou co seu príncipe azul... meteuse en palacio e 
entroulle a depresión, nin adaptarse, nin aceptarse, 
nin decidir. Que fácil gañar o mundo e perder a alma. 
Apareceron as enrugas e desapareceu o contento... 
qué tempos aqueles cos ananos!

Mellor non te mires no espello, nin lle fagas  
preguntas, por se acaso... / Reinventarse ou morrer 
e se hai que morrer que sexa en paz. Amén.

«Quizais un bo centrifugado poida cambiar a túa 
vida»

Sol Picó

BStudio Danza
Sono silente
dirección: Dolores Mayán coreografía: Dolores 
Mayán escenografía: Dolores Mayán iluminación: 
Santiago Mañasco vestiario: Dolores Mayán 
música: Varios autores intérpretes: Emilia Pardo, 
Vanessa Otero, Natalia Iglesias, Celia Mayer. 
duración: 50 minutos
www.bstudiodanza.com

Sono silente é unha obra de danza-teatro de media-
no formato e para todos os públicos. Inspirada no 
cine silente dos anos 20 e 30, toma como referente 
a imaxe potente da actriz Louise Brooks e dous dos 

Compañía Nacional de Danza

director artístico: Nacho Duato
bailaríns principais: Tamako Akiyama, Clyde 
Archer, Luisa María Arias, Gentian Doda, Jean 
Phillipe Dury, Lucio Vidal, Ana Tereza Gonzaga, 
África Guzmán, Ana María López, Francisco 
Lorenzo, Yolanda Martín, Isaac Montllor 
corpo de baile: Peter Agardi, Michael Carter, 
Randy Castillo, Joaquín Crespo, Stephanie 
Dalphond, Kayoko Everhart, Stein Fluijt, Macarena 
González, Liuva Horta, Marina Jiménez, Inês 
Pereira, Joel Toledo, Francesco Vecchione, Daan 
Vervoort, Soojee Watman, Javier Monzón

A Compañía Nacional de Danza foi fundada en  
1979 co nome de Ballet Nacional de España  
Clásica, e tivo como primeiro director a Víctor  
Ullate. En febreiro de 1983 fixose cargo da  
dirección dos Ballets Nacionais –Español e Clásico– 
María de Ávila, quen encargou coreografías a Ray 
Barra, bailarín e coreógrafo norteamericano  
residente en España, ofrecéndolle posteriormente  
o cargo de director estable que desempeñou  
ata decembro de 1990. En decembro de 1987 foi 
nomeada como directora artística do ballet, Maya 
Plisetskaya. 

A incorporación do nomeado coreógrafo e bailarín 
Nacho Duato como director artístico da Compañía 
Nacional de Danza, en xuño de 1990, supuxo un 
cambio innovador na historia da formación. Duato 
estaba decidido a facer do ballet unha compañía 
con identidade propia, na que, sen esquecer os 
preceptos clásicos, derivase cara a un estilo máis 
contemporáneo. Con este fin inclúense no re-
pertorio da compañía nova coreografías creadas 
especificamente para ela, con outras de contras-
tada calidade recoñecida en numerosas compañías 
internacionais. Así mesmo, Nacho Duato achega á 
Compañía Nacional de Danza o seu traballo como 
coreógrafo, louvado pola crítica mundial e premiada 
polos especialistas.

Remansos
coreografía: Nacho Duato música: Enrique 
Granados escenografía e figuríns: Nacho Duato 
deseño de luces: Nicolás Fischtel (segundo versión 
de Nacho Duato e Brad Fields) estreado polo 
American Ballet Theater, no City Center de Nova 
York o 5 de novembro de 1997 estreado pola 
Compañía Nacional de Danza no Teatro de Madrid, 
o 5 de xuño de 1998

Remansos, sobre os Valses Poéticos de Granados, 
recibiu os maiores eloxios por parte da crítica espe-
cializada. Forza expresiva, xeometría de liñas,  
utilización dinámica do espazo e as formas, foron 
algúns dos comentarios suscitados polo traballo 
de Duato. A partir daquela primeira versión, o 
coreógrafo alongou a obra para a CND, coreogra-
fiando nesta ocasión tres das hermosísimas danzas 
populares do compositor e dando lugar a estes 
Remansos. Montado sobre música de piano de 
Enrique Granados, e inspirado no mundo de Lorca, 
Remansos malgasta enxeño, ofrecendo contínuas 
chiscadelas ao espectador baseado na perspicacia 
do seu movemento. 

Kol Nidre
coreografía: Nacho Duato música: John Tavener, 
Arvo Pärt e John Zorn escenografía e figuríns: 
Nacho Duato deseño de luces: Joop Caboort 
estreado pola Compañía Nacional de Danza 2 
no Teatro de Madrid, o 22 de xaneiro de 2009 
estreado pola Compañía Nacional de Danza no 
Gran Teatro Falla de Cádiz, o 30 de outubro de 
2009

Kol Nidre é o nome da declaración recitada na 
sinagoga, previa ao comezo do servizo vespertino 
do Yom Kipur. O seu nome está tomado das palabras 
iniciais da declaración e é un tempo para reflexionar 
e perdoar. Sobre esta base Duato construíu a súa se-
gunda creación orixinal para a Compañía Nacional de 
Danza 2 e a partir de outubro de 2009 incorpórase 
tamén ao repertorio da CND. Un traballo máis intros-
pectivo e espiritual que reflexiona sobre a situación 
dos máis novos nos conflitos bélicos. Os chamados 
«nenos da guerra».

Arenal
coreografía: Nacho Duato música: Mª del Mar 
Bonet escenografía: Walter Nobbe figuríns: Nacho 
Duato deseño de luces: Edward Effron estreado 
polo Nederlands Dans Theater en Muziektheater 
de Amsterdam, o 26 de xaneiro de 1988 estreado 
pola CND no Teatro Romea de Murcia, o 6 de 
outubro de 1990

Arenal é unha coreografía de Nacho Duato inspirada 
en cancións de Mª do Mar Bonet. O propósito do 
coreógrafo con este ballet, é mostrar a desinhibida 
alegría do carácter mediterráneo en contraposición á 
cotiá loita da vida.

Duato fai este contraste moi claro: por un lado, un 
grupo de homes e mulleres bailan motivados pola 
pura alegría da música. O seu xúbilo é reflectido con 
claros movementos dos bailaríns –paso a dous, paso 
a tres, paso a catro– sobre cancións gregas traduci-
das ao catalán e mallorquinas. Doutra banda, unha 
muller permanece á parte e baila soa catro cancións 
cantadas a capella. Estas cancións, sen acompaña-
mento musical, cun contido realista, xorden como 
un esgazado berro do corazón. Os seus movemen-
tos están máis preto do solo que os do resto dos 
bailaríns. Ela é a expresión do influxo da terra. Cor, 
coreografía, movemento, todo é innegablemente 
mediterráneo.

seu filmes máis coñecidos: The Canary Murder Case 
e Pandora’s Box.

A ausencia da palabra, a forza da imaxe, o valor da 
mirada e a linguaxe corporal e xestual coinciden, en 
gran medida, coa visión plástica e poética das obras 
de BStudio.

Unha análise da imaxe estereotipada da muller  
no discurso cinematográfico da época, para describir 
e clasificar os roles que se lles asignaban aos papeis 
femininos. O obxecto deste proceso é cuestionar o 
sentido da muller, ben sexa como figura dentro da 
pantalla, ben sexa como creadora fóra dela.



10 e 11 de febreiro | 21.00 h | Teatro Principal 

DLoira

Macho
19 de marzo | 21.00 h | Teatro Principal

Cía. de danza Sol Picó

El llac de les mosques
26 de abril | 21.00 h | Teatro Principal 

BStudio Danza

Sono silente
4 xuño | 21.00 h | Teatro Principal 

Javier Martín

…tabú resorte…
2 e 3 de outubro | 21.00 h | Auditorio de Galicia

Compañía Nacional de Danza

Remansos / Kol Nidre / Arenal
14 de outubro | 21.00 h | Teatro Principal

Projects in movement (Sharon Fridman, dir.)

Shakuff / Carlos & Me

DLoira
SoL Picó
BStuDio Danza
Javier Martín
cía. nacionaL De Danza
ProJectS in MoveMent

Co patrocinio de: Venda de entradas

e o día do espectáculo nos despachos de billetes  
do Teatro Principal e do Auditorio de Galicia  

de 12:30 a 14:00 e de 18:00 a 21:00 h

Prezos no Teatro Principal:  
Butaca, platea e primeira planta: 7 euros;  

segunda planta: 5 euros; anfiteatro: 3 euros

Prezos no Auditorio de Galicia:  
Entrada única: 7 euros / Desconto do 50%  

para xubilados e menores de 25 anos
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