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A C O M PA Ñ Í A
Xarope Tulú nace cunha intención: intención achegar as artes escénicas á infancia e a xuventude, xa
que estas nos permiten descubrir outros mundos
posibles.
Nalgunha das súas propostas a compañía fai
unha aposta por mesturar a música e a narración oral como son De bruídos e miañares e
O Cardume.
No ano 2017, realizan dentro do programa Cooperativismo no ensino promovido pola Xunta de
Galicia o seu espectáculo O Cardume, tendo a
oportunidade de dirixirse tanto ao público cativo
como á adolescencia. A pesar da curta vida da
mesma, fundada no 2015, esta conta no seu repertorio con espectáculos dirixidos a unha ampla
franxa de idade: A miña primeira viaxe, espectáculo
fundacional, está dirixido á primeira infancia. Pero
tamén contan con varios espectáculos de pequeno formato como A falta de pan, bos son contos,
Estrafalaria ou María e os ollos alabarados dirixidos a todos os públicos e integrados nos catálogos Ler conta moito ou na Rede Cultural da Deputación da Coruña.
En 2018, estrearon un espectáculo de obxectos para a primeira infancia, Bichocas, co que veñen de participar no Festival das Núbebes.
A experiencia escénica da compañía xunto co labor docente da integrante Atenea García provocou que identificasen que a pesar das
múltiples manifestacións da violencia machista nos nosos días, estamos asistindo a un cambio de paradigma. Pareceulles entón un momento crucial para a aparición de Nómades, non só pola temática senón tamén porque lles daba a posibilidade de achegar as linguaxes
escénicas non narrativas a este tipo de audiencia.
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O E S P E C TÁ C U LO
Este proxecto arrinca logo de facérmonos unha morea
de preguntas sobre o carácter determinante do binomio
home-muller nas nosas vidas. Ao investigarmos sobre estas cuestións descubrimos que a diversidade existente é
moito máis ampla e sorpresiva do que os discursos habituais acostuman a reflectir e, polo tanto, reafirmámonos na
necesidade de romper o discurso unívoco deste binomio.
Buscamos lanzar opcións de exploración, pasear polos
vieirios, habitar os pasos fronteirizos e deixar abertos camiños de significación no campo de xogo do xénero.

Disparadores
- Viaxar por paisaxes singulares
- Transitar outros camiños posibles
- Deterse nos pasos fronteirizos
- Imaxinar as persoas en abstracto
- Existir sen morada nin corpo fixo
- Observar diferentes tonalidades e texturas
- Habitar a beleza do diverso
- Afirmar que o corpo equivocado non existe
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Nómades desenvolve o seu fío dramatúrxico e creativo da man dunhas intérpretes-creadoras que se relacionan de xeito
diverso co espazo escénico, lumínico e sonoro e co propio público ante o que se presentan como actantes maleables que
transitan entre os ocos, as porosidades, abrindo espazos de conversa e diálogo activo.
O espectáculo pretende ser unha proposta dedicada a todos os públicos, entendido este termo nun sentido amplo, algo
así como o ritual das contadoras nas aldeas cando se colocaban diante dun público formado por nenxs, avoas, mozxs ,
etc. ,no que todo o mundo se sentía parte da cerimonia, independentemente da súa idade. Esta idea do público diverso
está estreitamente vinculada co tránsito da nosa existencia e, polo tanto, coa idea de que a vida é un estado nómade en
si mesmo
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I N T E R P R E TA C I Ó N
Nómades parte ademais dunha idea creativa que non privilexia o traballo textual por riba do corporal e vocal senón que propón máis ben a mestizaxe das
diversas dimensións interpretativas. Esta proposta lánzalles tamén un reto ás
corporalidades das intérpretes-creadoras, propón a exploración doutros corpos que se afasten do molde habitual no que se pensan a si mesmas e ás
demais persoas.

O V E ST I A R I O
O vestiario contará cunha presenza determinante nesta proposta. Para
a elaboración do mesmo contamos coa participación da artista Marte
Martinka, que leva a cabo un proceso creativo de vinculación co material, co tempo e os procesos; unha fuxida dos patróns da industrialización, e un punto de encontro con outras disciplinas artísticas. Os deseños e o imaxinario de M. Martinka están completamente vinculados con
Nómades desde os inicios.

O SON
A realidade sonora de Nómades é unha construción en movemento tanto en escena como desde o público participante. A música está
composta por Nicolás Zamorano a partir tanto de rexistros sonoros
da natureza, como de ambientes urbanos, de aparellos electrónicos e
rexistros sonoros dos planetas circundantes ao noso.
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E S PA ZO E S C É N I C O
O espazo escénico preséntase como un xogo de estruturas de papel variables, habitado por intérpretes que transitan
entre corpos expandidos acompañado dun vestiario que se deixa invadir e modificar pola luz e dun espazo sonoro que,
partindo do silencio, explora e consigna a sonoridade de multitude de rexistros.

O BX ECT I VOS
• Amosar un recoñecemento positivo así como de respecto ás
diferentes formas de entender e amosar a identidade.
• Desenvolver unha visión crítica sobre o xénero e os factores
que interveñen na súa construción.
• Visibilizar a diversidade afectivo-sexual a través de referentes
positivos.
• Cuestionar a socialización que promove dinámicas de inclusión
ou exclusión social dalgunhas persoas en función do seu
sexo-xénero.
• Fomentar a reflexión e o diálogo.
• Reducir a discriminación sexista.
• Fomentar o uso da lingua galega.
• Achegar ao público infantil e xuvenil as linguaxes escénicas non
narrativas, facendo que o público participe activamente da proposta.
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SINOPSE
Nómades é un espectáculo de carácter visual dirixido a todos os públicos: onde o movemento, a escenografía e a luz se
relacionan entre si constantemente , sendo en ocasións difícil de definir onde comeza e remata cada un dos elementos
que conforman a proposta. As intérpretes transitan entre as porosidades dunha escenografía en constante movemento,
abren espazos de conversa sobre o tránsito entre xéneros e habitan o nomadismo como ruptura posible dos moldes
impostos.
Tres corpos de costas, dúas xaboeiras, unha chepa e ocos; moitos ocos.
Como definir un corpo? A través dos paseos en bicicleta, ou polas bágoas provocadas logo dunha caída, ou polos sucos
nas pernas ou se cadra pola capacidade de axustarse ó molde da saia, ou do pantalón…?
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F I C H A A RT ÍST I CA
Creación: Gena Baamonde, Atenea García, Nicolás Zamorano ,María Roja, Diego M. Buceta e Laura Iturralde.
Dirección: Gena Baamonde
Coreografía: Diego M. Buceta
Elenco: María Roja, Atenea García e Diego M. Buceta
Música orixinal: Nicolás Zamorano
Deseño de iluminación: Laura Iturralde
Vestuario: Marte Martinka
Escenografía: Nicolás Zamorano
N E C E S I DA D E S X E R A I S
Deseño cartel: Alba Blanco
Espazo escénico: 7 de ancho X 6 de fondo
Técnico Luz/Son: Nicolás Zamorano
Chan de linóleo negro
Vídeo: Caneca
1 técnico/a de sala 8 horas de montaxe antes da
Fotos: Ángel Sousa
función
Produción: Atenea García
Escaleira/elevador que cumpla as normas de
Distribución: Urdime
seguridade.

FICHA TÉCNICA

I LU M I N AC I ÓN
36 canais dimmer (adaptable a 28 canales) Mesa que permita grabación de
memorias tipo Cue.
12 recortes 25-50o con portafiltros.
1 recorte 15-30o con portafiltros.
4 PC 2Kw con palas e portafiltros.
14 PC 1000W con palas e portafiltros.
8 PARled RGBW+strobo frontal tronera: 4 PC 2Kw ou 6 recortes (ángulo dependendo
da disposición da tronera).
1 toma directa no hombreio dereito 6u torres de rúa.
SON
Conexión minijack a mesa en cabina.
Amplificación acorde coa sala Monitores de retorno.
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C O N TA C T O
Urdime Propostas Culturais
Teléfono: 981937424
Móbil: 619920335
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