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MOSTRA DE COREOGRAFÍAS PREMIADAS

I PREMIO BURGOS&NEW YORK / I PREMIO CERTAME DE GALICIA

Varios coreógrafos
En la cuenca de tus ojos

Dirección e coreografía: Alexis Fernández, Armando
Martén, Kirenia Martínez e Ana Beatriz Pérez

Bailaríns: Alexis Fernández, Armando Martén, Kirenia
Martínez e Ana Beatriz Pérez

Selene Muñoz
La chaconera
Dirección e coreografía: Selena Muñoz
Bailarina: Selene Muñoz

Leire Ituarte
Delicias de la civilización
Coreografía: Leire Ituarte
Bailaríns: Leire Ituarte, Natalia Monge, Olatz de Andrés,
Joseba Alvarez de Eulate
Música: Peach, Elvis, James Brown

Valeria Alonso
Osario

Dirección e coreografía: Valeria Alonso
Vídeo e posta en escena: Valeria Alonso

Intérpretes: Simona Ferrar e Valeria Alonso
Música: Rodrigo Covacevich e Rodrigo Alonso.

Textos: B. P. V. 
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‘En la cuenca de tus ojos’
O pasado febreiro, a Asociación Galega de Profesionais da Danza
(AGPD), coa colaboración do Instituto Galego das Artes Escénicas
(Igaem) e o Concello de Lugo, levou a cabo unha iniciativa moi bene-
ficiosa para o mundo da danza, tras organizar unha mostra de coreo-
grafías premiadas. O obxectivo: traer a Galicia aos novos creadores
galardoados en diferentes certames de España durante o ano ante-
rior. Entre os convidados a esta mostra, atopábanse catro bailaríns
cubanos, afincados na Coruña, que recibiron durante o ano 2006 o 
I Premio no V Certame Internacional Burgos & New York, pola peza 
En la cuenca de tus ojos, coreografía tamén premiada co máximo ga-
lardón no IV Certame de Creación Coreográfica de Galicia, organizado
polo Igaem. Uns premios xa reflectidos nos anteriores números de In-

quedanzas con reportaxes e entrevistas aos bailaríns e coreógrafos
gañadores. “Unha representación impecable chea de sentimento e de
interpretación técnica e expresiva foi motivo máis que suficiente para
que esta compañía coruñesa obtivese o primeiro premio”, dicía Inque-

danzas no seu número II. A peza premiada intégrase nun espectáculo
máis amplo que se está escenificando nos teatros galegos desde abril
de 2006 baixo a dirección de Armando Martén. O seu próximo es-
pectáculo será estreado antes do verán.

III PREMIO COREOGRÁFICO FESTIVAL MASDANZA 11

‘Delicias de la civilización’
Leire Ituarte estreouse en febreiro de 2006 como coreógrafa na Mos-
tra Coreográfica de Euskadi coa súa ópera prima Delicias de la civili-

zación, na que emprega o movemento para desentrañar a condición
humana. “É por deformación profesional”, recoñecía entón esta psico-
analista. Bilbaína, de 32 anos, Ituarte comezou a practicar ballet can-
do era unha rapaza, pero pronto deixou estes estudos para anos máis
tarde reincorporarse na danza contemporánea, na que está agora 
especializada.
“Delicias de la civilización é unha peza que se presta a distintos nive-
les de lectura, aínda que para nós, os creadores, se trata dunha peza
feminista que denuncia as relacións de poder que articulan os roles e
estereotipos de xénero na nosa sociedade patriarcal”, asegura a co-
reógrafa. Inspirada nun escrito de Freud sobre o masoquismo femeni-
no (Pegan a un niño), esta obra non deixa de ser entón unha “home-
naxe satírica aos textos psicoanalíticos sobre a feminidade” que ten o
psiquiatra e ensaista. Porque a obtención dun premio “é unha boa
carta de presentación”, este grupo de danza buscará o seu futuro 
profesional cunha nova peza. Mentres, e tras ser seleccionados na 
X Mostra Coreográfica de Euskadi e premiados no Festival Masdanza,
a súa opera prima será a súa carta de presentación.

PREMIADA NO XV CERTAME DE DANZA ESPAÑOLA E FLAMENCO EN MADRID

‘La chaconera’
Un vestido do tempo barroco elaborado
con baleas colgando está presente du-
rante toda a coreografía. A danza es-
pañola, a danza contemporánea e os
movementos característicos do tempo
barroco inspiran esta peza, premiada
no XV Certame de Danza Española e
Flamenco de Madrid. Seleccionada
para bailar no Festival Flamenco de
Londres, Selene Muñoz, maiorquina de
19 anos, comeza a súa andaina no
mundo da danza con forza. Os seus
proxectos futuros, ademais de actua-
cións en España e Europa, teñen polo
de agora un obxectivo concreto: viaxar
co seu espectáculo La chaconera.

Non é a súa primeira coreografía, pois
xa protagonizou algúns espectáculos en
Dinamarca, terra da súa nai. A súa pre-
sentación en España como coreógrafa
non puido ser mellor: os premios e os
aplausos do público así o reflicten. “O
flamenco é para toda a vida e nunca
che deixa de sorprender”, asegura esta
novísima coreógrafa. Modernizando o
flamenco, pero sen esquecer a súa ori-
xe, Selene Muñoz pretende chegar ao
público cun estilo distinto: “póñome o
vestido e bailo con el; saio do vestido e
hai respiración e liberdade, ata que vol-
vo ao pasado: o vestido absórbeme e
transfórmase en cárcere”.

PRIMEIRO PREMIO NO XX CERTAME COREOGRÁFICO DE MADRID 

‘Osario’
Certas ideas e imaxes absorbidas na
lectura de Mujeres que corren con los

lobos (Clarissa Pinkola Estés), inspiran
a Valeria Alonso para iniciar o traballo.
“Arquetipicamente os ósos representan
aquelo que non se pode destruir”, ex-
plica Alonso. “Dúas mulleres entran no
seu propio osario, aquel lugar onde se
atopan os ósos da intuición, do seu
instinto feminino”, engade. Un traballo
de investigación sobre a noción do sal-
vaxe disparou a coreografía desta ar-
xentina premiada no XX Certame Core-
ográfico de Madrid o ano pasado.
“O concepto é poder fusionar esa mu-
ller salvaxe coa muller civilizada; que

poidan ser a mesma pero que poida-
mos distinguir as súas partes”, descri-
be Valeria Alonso. “Presentámonos ao
certame de Madrid sen demasiada as-
piración. Era máis ben a aventura de
xenerar un traballo en vídeo”, asegura
Valeria, quen engade estar feliz do re-
sultado máis aló de premio. “Foi unha
sorpresa fermosa”, continúa a coreó-
grafa quen ademais dos 4.500 euros
do premio, recibiu unha residencia en
La Caldera, Barcelona. O seu próximo
proxecto xa está en marcha. Chámase
Boyfriend e é unha peza para cinco
intérpretes femininas. “Unha bomba”,
afirma Valeria Alonso.


