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Lara Hierro

PRESENTACIÓN

Lara Hierro é un espectáculo multidisciplinar protagonizado por tres
mulleres da xeración milenial. Lara pon o movemento, Alma a voz e
Pneuma a música para falar da fráxil situación do sector cultural e da
crise emocional, social e medioambiental que estamos vivindo. As tres
ﬁguras que compoñen a peza navegan entre o mundo cotiá e un plano
de ensoño onde os seus corpos e discursos se encontran.
Lara Hierro é unha chamada ao recoñecemento dos sentimentos de
frustración, parálise e esgotamento provocados pola pandemia e a
precariedade inherente á nosa xeración.
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INTERESE CULTURAL
Lara Hierro é unha peza que parte dunha performance de micro-teatro danza
presentada no IV certame de Micro-escenas Metro Cadrado do Festival FIOT no ano
2020 e galardoada co premio do público.
A temática da peza é de alto interese social, xa que fala da actualidade, da situación
pandémica, do conﬁnamento debido á Covid-19, pero tamén do conﬁnamento
psicolóxico ao que nos continuamos enfrontando as profesionais das artes escénicas
a día de hoxe. É un espectáculo sobre a precariedade do sector, pero que tamén fala da
precariedade intrínseca a unha xeración que tivemos que enfrontarnos a unha crise
social, económica, e, ﬁnalmente, sanitaria.
A montaxe afonda na pegada emocional que deixaron a consecución destas crises. A
precariedade non só é material: a incerteza laboral, a frustración perante proxectos de
vida que se truncan ou a ansiedade provocada polas consecuencias da crise
climática, son temáticas urxentes e, ás veces, non suﬁcientemente visibilizadas.
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INTERESE ARTÍSTICO
No que se reﬁre á concepción dramatúrxica da obra, a danza e o teatro dialogan a
través da palabra lírica e a música en directo. Contamos co soporte audiovisual e o
uso das tecnoloxías ao servizo das artes escénicas empregando a proxección de vídeo
como vehículo para xerar texturas e ambientes, a través da imaxe metafórica dos
elementos que elaboran a linguaxe poética da peza. As diferentes artes converxen a
través da plástica facendo do proxecto unha peza multidisciplinar coa capacidade de
espertar o interese e a atracción de públicos que a priori non se senten tan
identiﬁcados coa disciplina do teatro.
Conta cunha co-dirección feminina de dúas mulleres nadas nos 90 que son
testemuñas directas da precariedade do sector. Por outra banda, no elenco contamos
cunha bailarina referente na danza contemporánea de Galicia, que destaca pola súa
linguaxe acrobática e arriscada. Alén diso, abrimos a porta a novos rostros femininos
dentro de áreas tradicionalmente masculinizadas como son o da escenografía e a
iluminación. No plano musical, optamos por unha intérprete feminina, sector no que,
en termos xerais, a muller tende a desempeñar principalmente o papel de vocalista.
A intención ﬁnal é xerar unha resposta no público que propicie un cuestionamento da
realidade na que vivimos a nivel artístico, cultural e social.
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PÚBLICO
A peza Lara Hierro ten a potencialidade de atraer a un número considerable de público pola súa temática acorde co
tempo actual e polo propio momento de apoio popular ás artes escénicas logo da crise sanitaria provocada pola
pandemia da Covid-19.
Alén diso, pode suscitar o interese doutros públicos non tan habituados a asistir ao teatro pola súa concepción
interdisciplinar de base.
Descripción dos públicos:
- Persoas vencelladas ao ámbito da cultura e, en especial, das artes escénicas. Público xa ﬁdelizado no sector.
- Persoas vencelladas a outros ámbitos culturais, como a plástica ou o audiovisual.
- Persoas en fase de curiosidade e aproximación a propostas escénicas. Comprometémonos coa creación de novos
públicos nos teatros promovendo que as persoas alleas ao consumo cultural ﬁxen a atención en Lara Hierro.
Obxectivos da peza:
- Retratar un momento histórico poñendo as voces silenciadas no centro.
- Fomentar unha reflexión colectiva máis aló da crise actual.
- Crear novos públicos a través dunha experiencia cercana.
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FICHA ARTÍSTICA
Dirección e dramaturxia
Constance Hurlé

Iluminación e escenografía
Violeta Martínez

Colaboración na dirección
María Llanderas

Vestiario
La Canalla

Interpretación
Constance Hurlé

Vídeo creación
Sol Álvarez

Coreógrafa e bailarina
Clara Ferrao

Distribución
Celina Fernández Ponte

Intérprete musical
Pilar Almalé

Colaboración
AGADIC
Lume do Carozo

Dirección do espazo sonoro
Rui Grenha
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(Vigo, 1990)
dirección, dramaturxia e interpretación
www.constancehurle.com

Filóloga, escritora, performer e todo aquilo que teña
que ver coa expresión artística no amplo sentido do
termo. Desenvolve os seus proxectos escénicos coa
compañía Constance Hurlé, da que é directora e
productora. Autora dos poemarios b/i/c/m.o.r.d.i.d.o e
"Hacia la luz: poesía, sonido, imagen".

Fotografía: Juan Blanco Delgado

EQUIPO ARTÍSTICO

Constance Hurlé

Forma parte do grupo de improvisación Sinerxias e
implícase en proxectos de carácter artístico-social,
como a asociación Espazo Corpo.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Licenciada en ﬁloloxía clásica pola Universidade de Santiago
de Compostela e titulada no Máster en Investigación en
Estudos do Teatro pola Universidade Autónoma de Barcelona.
No plano teórico participa e asiste a congresos de artes
escénicas de forma activa e formou parte do Congreso
Internacional para Jóvenes Investigadores de Estudios del
Teatro, no ano 2018. Ten unha liña de investigación
teórico-práctica que parte da premisa do teatro danza como
ferramenta para o autocoñecemento.
Comeza dende moi pequena facendo teatro e pasará ao longo
da súa vida por diferentes disciplinas e escolas de artes
escénicas e danza, destacando a Escola Integral do Creador
Escénico Vladimir Tzekov en Granada e A Artística da man de
Olga Cameselle. Formouse de xeito alternativo e asistiu a
diversos festivais de danza coma o Herdanza en Santiago de
Compostela (2017), ou obradoiros monográﬁcos con persoas
tales como Janusz Subicz en Barcelona (2016). Participou na
esceniﬁcación da peza Dancers de Sonia Gómez, no Festival
Corpo a Terra en Ourense (2017), alén de asistir as aulas de
danza do festival. Está constantemente formándose en
disciplinas do movemento.
Colaborou coma bailarina no videoclip Charleston dos Alley
Stompers (2016) así como protragonista no videoclip do

Constance Hurlé

“single” Doce Badaladas, do grupo Alêm (2021), ademáis da
súa participación como modelo na mostra de fotografía What
do you see de Erdie J.(2015).
No 2014 iníciase no microteatro coa peza dramática El día
después. O seu primeiro proxecto poético musical é A mazá de
Rosalía (2016). Conforma un dúo poético musical con Rui
Grenha, con dous concertos presentados ”bic in
progre[s]”(2017) e hacialaluz (2019), a partir dos cales
publicará os poemarios bicmordido (2017, Ed. Carena) e
hacialaluz: poesía, sonido, imagen (2019, Ed. La Fábrica de
libros), alén dun fanzine poético autoeditado. Fai literatura
coma medio de expresión das emocións e crítica social.
Conxuga poesía e escena navegando polos xéneros híbridos.
Recentemente foi premiada coa peza Lara Hierro: monólogo
para corpo en movemento no Festival FIOT (2020) e polo seu
microrrelato Manaus no concurso de relatos contra a violencia
de xénero organizado polo Concello de Ribadavia, novembro de
2020.
Participa en festivais de poesía como o Keruac (2018) ou o
Festival Nun Local (2018) con intervencións poéticas, alén de
diversos eventos como slams, recitais, jams de improvisación
vocal, etc. Forma parte do proxecto Sinerxias: Performance
colectiva de improvisación artística.
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EQUIPO ARTÍSTICO

María Llanderas

(Nigrán, 1990)
axudante de dirección

Actriz, performer e creadora escénica.
En Lisboa colabora en varias montaxes co artista
Eduardo Batata e desenvolve o proxecto "Corpos
Ilexíbeis" investigación sobre a relación entre corpo e
espazo público. Forma parte do elenco de "Serva me,
servabo te", espectáculo da compañía Pálido Domingo
para o CDG, e de "Ás oito da tarde, cando morren as
nais", nova producción dirixida por Marta Pazos.
Traballa na creación "A idea primaria é esnaquizalo a
cabezadas", espectáculo arredor da ﬁgura de Xela
Arias que recibiu unha Residencia Paraíso 2021.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Actriz, performer e creadora escénica, traballa principalmente
no eido do teatro e artes vivas.
É Titulada superior en Arte Dramática na especialidade de
Teatro Xestual pola ESAD de Galicia e mestra en Artes
Performativas pola Escola Superior de Teatro e Cinema de
Lisboa. Foi bolseira na Janáček Academy of Music and
Performing Arts en Brno (República Checa) e no teatro
Ģertrūdes ielas en Riga (Letonia).
Neste país formou parte do colectivo de arte de acción e danza
butoh Ideagnosis, con quen desenvolveu numerosas
intervencións para museos e festivais ao longo de tres anos;
tamén colaborou coa coreógrafa Katrina Albuze na creación de
pezas para espazos non convencionais nos festivais Vides
Deja (2016) e Ezera Skanas (2017).
En Galicia fundou, xunto coa actriz Lucía Hernández, a
compañía de teatro Agulla de Marear, que estreou o seu
primeiro espectáculo Tal y Como Vinimos (2015) no festival
para novos creadores Vigo en Bruto e participou no III Encontro
de Mulleres Creando no FITO de Ourense (2017).

María Llanderas

En Lisboa traballa como performer e directora de movemento
co artista Eduardo Batata en Onanismos (Teatro do Silêncio,
2018) e forma parte do elenco en Ebrio (Rúa das Gaivotas 6,
2019). Nese mesmo ano tamén co-dirixe e actúa no
espectáculo infantil Entre Flores e Batalhas (2019) para o
Centro Cultural de Belem, e participa no festival Fast ForwardEuropean Festival for Young Stage Directors en Dresden,
Alemaña.
Desde o 2019 desenvolve o proxecto Corpos Ilexíbeis,
investigación sobre a relación entre corpo e espazo público.
Este traballo materializouse nun roteiro performativo
audio-guiado: Carne Radioactiva, presentado en Lisboa (2020).
No 2020 foi seleccionada para formar parte do elenco de Serva
Me, Servabo Te (Centro Dramático Galego), dirixido pola
compañía Pálido Domingo. Actualmente traballa como
directora e actriz na creación de A Idea Primaria é Esnaquizalo
a Cabezadas, espectáculo arredor da ﬁgura e poesía de Xela
Arias, ao que lle foi concedido unha Residencia Paraíso 2021
(Colectivo RPM).
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EQUIPO ARTÍSTICO

Clara Ferrao

(Tui, 1986)
coreógrafa e bailarina
www.manulago.com/clara-ferrao-bio-esp
Intérprete e creadora de danza contemporánea.
Compaxina a interpretación coa docencia impartindo
aulas regulares así coma obradoiros e jams.
Traballou coa con compañías como a Fura dels Baus,
Voadora, Licenciada Sotelo, Cancun Quinqué, entre
outras. Traballa coa compañía Al-badulaque na
producción Serrana e co colectivo Vacaburra na súa
peza Festina Lente.
Recibe o premio a mellor intérprete no Certame La
Espiral Contemporánea de Santander en 2019 coa
peza Miñaxoia.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Comeza os seus estudos moi nova en Vigo. En Madrid
descubrirá a danza contemporánea na escola Carmen Senra.
Ingresa no Real Conservatorio Profesional de Danza
Mariemma, Madrid, onde gradúase na especialidade de danza
contemporánea. Realiza o máster en Danza e Artes do
Movemento na UCAM. Asiste a diversos festivais de danza
ademáis de realizar distintos cursos e obradoiros con
profesionais e compañías da talla de DV8, Ben Furi, Shlomi
Bitton, Koka Efthimiadou, Sharon Fridman, Les Slovacks, Laura
Aris, Jorge Jauregui, Alain Gruttadauria, Tory Trotter, David
Zambrano, Ceren Oran, Lali Ayguade, entre outros, traballando
distintas técnicas de danza e teatro.
Participa en diversos eventos coa Fura dels Baus, o ciclo de
concertos del Claustro Gótico da Catedral de Tui ou o musical
Galicia Canibal, coreograﬁado por Mónica García e Janet
Novás. Traballa en Silencio por favor de Licenciada Sotelo e
Garage da compañía de teatro Voadora. Tamén destaca o seu
papel como coreógrafa e bailarina en distintas creacións en
colaboración con outros colectivos.

Clara Ferrao

Crea a coreografía, dirixe e interpreta Pies de plomo (2016) coa
que viaxa a México. Obtén unha bolsa de residencia en
Barcelona e unha bolsa de formación no Certame Coreográﬁco
Distrito de Tetuán e no Certame de Artes do Corpo. Os seus
últimos traballos coreográﬁcos, baixo a dirección de
Maximiliano Sanford Monte, son: Desexo (2018) e Miñaxoia
(2018). Esta última premiada no Certame de Artes do Corpo de
Ourense (2019), no certame de La Espiral Contemporánea de
Santander (2019) e no DZM ’18. Participa na creación da peza
Dentro de tres días… “site speciﬁc” idea de Shaddai teatro
(2019); é bailarina en Spotlight, creación de Can Cun Quinqué
(2020); Solodados, peza creada xunto a Leodán Rodríguez e
Lkina (2020); e Lara Hierro: monólogo para corpo en
movemento, de Constance Hurlé (2020).
Actualmente compaxina a súa traxectoria profesional como
bailarina coa da enseñanza, impartindo clases regulares,
obradoiros e jams en diferentes centros e festivais, presidindo
a Asociación de Danza de Gondomar.
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EQUIPO ARTÍSTICO

Rui Grenha

Fotografía: Tito Velusi

(Lisboa, 1986)
dirección e composición musical

Guitarrista e compositor, actualmente compaxina a
interpretación e a docencia coa edición de son e vídeo.
Dende moi cedo cultivou o interés polos diferentes
estilos musicáis e a función socio-cultural da guitarra
no contexto da historia da música.
Formouse tanto en música antiga como jazz.
Participa coma guitarrista en diversos proxectos
como Concerto Ibérico Orquestra Barroca, Skarajazz,
Sinerxias, entre outros.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Inicia a súa andaina musical moi novo. Aos 10 anos comezou a
estudar guitarra clásica coa profesora Ilda Coelho. Ingresou no
Conservatorio Superior de Vigo, onde estudou guitarra clásica e
instrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco
entre (2008- 2016), onde foi alumno de Tomás Camacho,
Margarita Escarpa e Rafael Muñoz. Durante o ano académico
2018-2019 foi alumno de Abe Rábade no Seminario
Permanente de Jazz de Pontevedra. Ao longo dos anos
participou en varias clases maxistrais (con Pedro Rodrigues,
Dejan Ivanovic, Pablo Zapico, Nuno Ferreira, etc.), así como
conferencias e formacións nas diversas áreas do seu interese,
desde a música antiga ata o jazz, pasando pola pedagoxía
musical e pola dirección de orquestra. Participou e foi
galardoado en varios concursos de guitarra, onde destaca o
primeiro premio do Concurso Internacional de Guitarra de Leiria
(2007).
Actualmente, a súa actividade concertística céntrase nos
seguintes proxectos:
No campo da Música Antiga, colabora activamente cos
proxectos CIOB - Concerto Ibérico Orquestra Barroca, baixo a
dirección de João Paulo Janeiro; e Ritornello - Camerata
Joanina, con quen interpretou, durante os últimos anos, varios
cómicos Intermezzos da época barroca, baixo a dirección do

Rui Grenha

violinista António Ramos.
Como solista aparece regularmente en concertos, con
programas temáticos sobre a historia da guitarra, onde é
habitual interpretar obras dos distintos períodos musicais nos
tres instrumentos: guitarra barroca, clásica e eléctrica. Dende
2017 traballa en colaboración coa artista Constance Hurlé cun
dúo poético musical materializados en dous pomearios
musicados bicmordido (2017, Ed. Carena) e hacialaluz: poesía,
sonido, imagen (2019, Ed. L Fábrica de libros). É membro do
proxecto Sinerxias: performance colectiva de improvisación
artística.
Comezou a súa actividade docente aos 18 anos na Academia
de Música da Caranguejeira e noutras pequenas escolas da
rexión de Leiria, en Portugal. Durante a súa estancia en Vigo foi
profesor na Escola de Música do Rosal e na Academia
Staccato, en Cangas. Entre 2012 e 2017 traballou na AMVC Academia de Música de Viana do Castelo (Portugal), onde foi
profesor do grao profesional de Ensino Artístico Especializado.
Entre 2018 e 2020 traballou na Escola Municipal de Música de
Moaña. Na actualidade é profesor de guitarra no Laboratorio de
Creatividade Musical e no Centro Creativo de Música en Vigo.
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Fotografía: Mariajett

EQUIPO ARTÍSTICO

Pilar Almalé

(Zaragoza, 1993):
intérprete musical
www.pilaralmale.com
Artista polifacética. Violagambista especializada en
música antiga, ainda que sempre abriu as portas a
músicas como o folk ou o jazz, alén doutras
disciplinas como a pintura.
Nos seus espectáculos acostuma colaborar con
bailarinas creando pezas de carácter multidisciplinar.
Preséntase en festivais recoñecidos a nivel
internacional compartindo escenario con músicos
tales como Jordi Savall ou Dulce Pontes.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Pilar Almalé é unha artista polifacética. Violagambista
profesional, está especializada en música antiga, ainda que
sempre abriu as portas a outras músicas como o folk o o jazz,
alén doutras disciplinas tales como a pintura abstracta.
Percorreu importantes escenarios nacionales e internacionales
formando parte de notados festivais de música antiga. En 2017,
traballou na xira nacional do gaitero Carlos Núñez e compartiu
escenario con músicos como Jordi Savall o Dulce Pontes.
Ademáis de la viola da gamba, atrévese con outros
instrumentos como son a súa propia voz, o violone, o sraj ou a
vihuela de arco medieval.

Pilar Almalé

Foi becada pola Oﬁcina de cooperación da Universidade de
Sevilla dous anos consecutivos para ensinar música e
violoncello a cativos en India (2013) e Bolivia (2014).
Actualmente conta con tres proxectos propios: Caranzalem;
Almalé, un proxecto persoal de música antiga, folk e jazz con
Thomas Kretzschmar ao violín e Ernesto Cossío á guitarra.
Forma parte do dúo experimental de violas da gamba Ceci n’est
pas Baroque, con Patricia Rodríguez. É intérprete e vocalista no
grupo de folk aragonés Biella Nuei e colabora con William
Gamble, compositor e clavecinista estadounidense. É a
violagambista solista na Mediterranean Chamber Orchestra
dirixida por Carlos Santos.

De formación multidisciplinar, a súa educación abrangue dende
a “clásica” de Conservatorio (Conservatorios de Zaragoza e
Sevilla, e Conservatorio Superior de Vigo), pasando polo Grado
en Belas Artes na Universidade de Sevilla, a iniciación ao teatro,
á danza contemporánea con Ana Continente o a interpretación
de sraj na Escola Oﬁcial de Música de Varanasi (India).
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EQUIPO ARTÍSTICO

Violeta Martínez

(Cangas, 1992)
deseño de escenografía e iluminación

Estudou escenografía na Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia.
Entrou coa idea de dedicarse ao cine, centrándose no
«stop motion» e na caracterización de efectos
especiais, pero ﬁnalmente descubriu o mundo da
iluminación e da escenografía, polo que ﬁnalmente
optou.
Realizou varios deseños de iluminación, nos que
sempre intenta darlle un signiﬁcado máis alá do
desenvolvemento dramatúrxico.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Estudou escenografía na Escola Superior de Arte Dramática de
Galicia. Entrou coa idea de dedicarse ao cine, centrándose no
«stop motion» e na caracterización de efectos especiais, pero
ﬁnalmente descubriu o mundo da iluminación e da
escenografía, polo que ﬁnalmente optou. Actualmente, cursa
un mestrado universitario en Deseño, Identidade Visual e
Contrución de Marca coa ﬁnalidade de facer un doutoramento
sobre a sinestesia da luz que investigue a relación entre esta e
os sentidos.
Realizou varios deseños de iluminación, nos que sempre
intenta darlle un signiﬁcado máis alá do desenvolvemento
dramatúrxico. No deseño creado para Si esto es un hombre de
Cámara Negra Teatro as atmosferas eran xeradoras de
espazos e tamén de personaxes. Por outra banda, no deseño
para Lonxe de Caryl Churchill a escenografía transformábase
por medio de fontes lumínicas.

Violeta Martínez

Impartiu un obradoiro de creación de luminarias de origami
xunto a Alejandra Montemayor Suárez no Festival Sinsal
(2019), onde colaborou na creación grupal das instalacións
lumínicas. Como técnica de sala traballou nas programacións
de Vigocultura, Auditorio Municipal do Concello de Vigo
(2019-2020) e executou o deseño de iluminación de ECO I
Aproximacións a un territorio vivo de Cía. Masamadre xunto
con Jose M. Faro (Coti), Auditorio Centro Ágora (2020).
Actualmente, planiﬁca e leva a parte técnica de Feminissimas e
Running de De Ste Xeito Producciones.
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EQUIPO ARTÍSTICO

La Canalla

Fotografía: Eduardo Armanda

(Vigo, 1997)
vestiario

La Canalla é un proxecto de vida e de traballo ético e
sustentable, saudable para as persoas e para o
planeta.
Traballa dende 1997 de xeito artesanal, con tecidos
ecolóxicos, orgánicos ou sobrantes de produción,
dando unha nova vida a excedentes téxtiles que, no
circuíto convencional, rematarían no lixo.
Comprométese co téxtil galego dende o seu obradoiro
en Vigo.
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EQUIPO ARTÍSTICO
Somos costureiras por tradición familiar, prendas a medida,
vestiario escénico e laboral e roupa de cama eticamente bela,
feita en Galicia, en algodón orgánico. Cotamos cunha liña de
suprareciclaxe: LACANALLAalrescate, na cal recuperamos
prendas con valor emocional ou de calidade para darlles unha
nova vida; intervimos sobre a súa estrutura, textura, acabados…
transformándoas en pezas contemporáneas. Temos unha
fonda ancoraxe na indumentaria tradicional, de calquera época
e lugar, e trasladamos a pezas contemporáneas a sinxeleza das
súas estruturas, a trazabilidade dos seus materiais e o seu
gusto polo ornamento coma elemento identitario.
Envorcamos a nosa relación natural entre moda e cultura nas
nosas coleccións, no traballo escénico e no eido da formación,
a través de actividades e obradoiros en centros de ensino,
institucións, organizacións socio-culturáis e, con carácter
académico, nos 13 anos de docencia de Patricia en Esdemga.
Levamos anos rexistrando a memoria téxtil individual e
colectiva a través de accións e obradoiros. Utilizamos esta
memoria de forma consciente para crear. Pedimos á xente que
escreba ou debuxe unha prenda que lembren con alto valor
emocional sobre un tecido en branco co que desenvolvemos
series limitadas de prendas que conteñen a súa pegada gráﬁca.
En 2002 facemos o noso primeiro vestiario escénico; nolo
encarga Olga Cameselle, con ela chega a escena, a danza, o

La Canalla

teatro, as performances... No 2003 participamos en ARCO
vestindo ao persoal de sala e deseñando e producindo o
agasallo conmemorativo desa edición. No 2005 La Fura dels
Baus encárganos o vestiario para as 80 persoas que participan
no seu espectáculo Naumaquia 2, peregrinos da noite.
No 2008 chega o María Casares polo vestiario de O burgués
Fidalgo de Teatro do Morcego. No 2009 o CDG concédenos
unha residencia artística no MARCO de Vigo na que
investigamos, ao longo dun mes, no téxtil coma espazo
escénico; ao ﬁnal da residencia cedemos todo o material
producido aos fondos de vestiario do Centro Dramático Galego.
Dende
2014
facemos
labores
de
concienciación
medioambiental, traballo digno e consumo responsable a
través de charlas e obradoiros, en centros docentes e
institucións sociais e culturais. Formamos parte dos colectivos
MOV3. Galicia Viste Consciente e FENTO Moda Sustentable
Galega.
En 2017 celebramos o noso 20 aniversario e participamos nos
40anosMPG do Museo do Pobo Galego co obradoiro
MisManosSonMiPatria, do que saíu unha peza que quedou
exposta no museo durante as xornadas de festexo e que
cedemos aos seus fondos de vestiario.
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Sol Álvarez

(Santiago de Compostela, 1988)
videocreación
solalvarezsoto67d2.myportfolio.com/work
Artista multidisciplinar, xestora cultural e esporádicamente profesora.
Dende hai anos realiza como freelance traballos de
fotógrafa, deseñadora gráﬁca e creadora audiovisual.
Creou e levo a cabo numerosos proxectos culturais e
asociacións, organizando eventos e festivais para
varios concellos.
Forma parte do colectivo Galiza Emocional, escribe
mensualmente en Tempos Novos e leva as redes
sociais de varios negocios culturais.
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A súa formación abrangue o grao en Belas Artes (UVigo, 2012),
o título de técnica superior en Fotografía Artística (EASD
Mestre Mateo, 2012) e Fotografía Documental de Autor (El
Observatorio, Barcelona, 2014), así como o título propio de
Experta Universitaria en Xestión Cultural (USC, 2016) e
Mestrado en Arte e Comunicación: Técnica en Webmedia e
Vídeo, Técnica en Deseño Publicitario e Editorial (Acme Apple
Training Centre, 2018-2019).
Traballa como deseñadora, realizadora e ilustradora ‘freelance’
dende o ano 2014. Incopórose recentemente como docente de
fotografía artística na EASD Pablo Picasso.

Sol Álvarez

Formou parte do proxecto Unha Gran Burla Negra, o Colectivo
Barriopía e Casa Nicanor. Traballou na ilustración de dúas
exposicións, obradoiros infantís e soporte no guión e grabación
do documental Pedras e riceiros, sobre a pesca sostible do
polbo e o percebe na Mariña Lucense, nomeada Xove Mirando
ao Mar.
Actualmente é integrante do Colectivo Galiza Emocional e a As.
Cultural Barrio de San Pedro. Escribe unha columna mensual
na Revista Tempos Novos.

Levou a cabo e colaborou en numerosos proxectos culturais
autoxestionados e para os Concellos de Santiago de
Compostela, Viveiro, A Coruña e Xove.
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