Vísceras poéticas

Sinopse

Peza de formato curto onde a poesía válese da
linguaxe do corpo para desenvolver unha
performance onde se cuestiona a auto percepción
do individuo “muller” reconstruida dende e por
causa do ollo externo. Unha loita do interno cara
fora, un diálogo de deconstrucción, destrucción,
aceptación e rebeldía. Un intento de aceptar a
pregunta sen resposta “Que é e como é “muller”?
Os referentes son a flash mob da artista Yolanda
Castaño que propón a unha serie de mulleres ficar
paradas no medio da rúa con posturas sacadas das
revistas de moda, o colectivo W.I.T.C.H. e a propia
realidade e vivencias persoais da intérprete, autora
da meirande parte dos textos.
Xógase coa plástica, a música, o body painting e a
metáfora para trazar unha crítica do feminino dende
o punto de vista da sociedade occidental e do que a
sociedade e a famlia esperan dunha "boa muller".
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Ficha artística
Direción e interpretación Constance Hurlé
Música Breo Martínez; Límbico
Edición musical Constance Hurlé
Vestiario Constance Hurlé
Fotografía Cándido Acuña, Aldo Paolo
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TRAXECTORIA
A compañía

Hurlé en honra á miña avoa, Mimí Hurlé, para reivindicar esas artistas
silenciadas do cotiá que son as mulleres da miña familia materna, mulleres
fortes e creativas ás que nunca se lle deu o permiso nin o espazo para
expresarse.

Constance Hurlé é unha compañía de artes vivas de carácter
multidisciplinar onde o eixo é o diálogo entre a palabra, o
corpo e a música.
Xorde ao redor da figura da artista galaico-astur Constance
Hurlé, adicta á expresividade, no sentido máis amplo do
termo, que comeza a sacar adiante producións propias na
sua época universitaria en Santiago de Compostela. Dende o
ano 2010 daralle forma escénica ás súas creacións literarias
a base de micro pezas, monólogos ou performances.
Co paso do tempo afianza a súa linguaxe escénica onde
tanto a poesía como a música adquirirán cada vez máis
importancia, convertíndose en marca diferenciadora desta
compañía de artes vivas.
As súas pezas camiñan no filo da performance procurando
unha identidade xenuina, fuxindo das categorías tradicionais
de teatro, danza ou poesía.
A artista desenvolve tres liñas principais de traballo:
A poesía de carácter performativo.
Os concertos poéticos: dúo poético-musical con Rui Grenha.
Pezas de teatro contemporáneo: na meirande parte, pezas de
formato micro e con interacción coa danza.
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TRAXECTORIA
A compañía

As principais obras da compañía ata o de agora son:
No derradeiro minuto (micropeza) - Santiago de Compostela (2010)
Nefelococigia (teatro universitario)- Santiago de Compostela (2012)
El día después (micro teatro) - Granada (2014)
A mazá de Rosalía (concerto poético) - Vigo (2016)
“bic in progre[s]” (concerto poético) - Barcelona (2016)
Poesía performativa (performance) - Vigo (2017)
Hacialaluz (concerto poético) - Vigo (2019)
Monólogo para corpo en movemento (micro teatro-danza) - Carballo (2020)
Vísceras Poéticas (poesía performativa) - Mandín (2021)
Lara Hierro (teatro-danza contemporáneo) - Rianxo (2022)
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BIO
CONSTANCE HURLÉ

(Vigo, 1990)
direción e interpretación
@constance_hurle

Licenciada en filoloxía clásica pola USC, Máster en
Investigación en Estudos do Teatro pola Universidade
Autónoma de Barcelona. 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, Vigo. Colaborou coma
bailarina no videoclip Charleston dos Alley Stompers (2016)
así como no “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). Conforma un
dúo poético musical con Rui Grenha. Publica dous poemarios
bicmordido (2017, Ed. Carena) e hacialaluz: poesía, sonido,
imagen (2019, Ed. La Fábrica de libros). Recentemente foi
premiada coa peza Monólogo para corpo en movemento no
Festival FIOT (2020) e polo seu microrrelato Manaus polo
Concello de Ribadavia, 2020. Dirixe a súa propia compañía de
artes vivas como creadora e produtora: Constance Hurlé. Os
seus principais proxectos neste momento son: Ghastas Pista
swing project, Lara Hierro (teatro contemporáneo), hacialaluz
(concerto poético), Vísceras Poéticas (performance) e a
escritura de Sem grana e sem frescura (novela) dentro do
proxecto de Zona C, Compostela.
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Rider técnico
Peza de medio formato adaptable a espazos non convencionais
Duración: 30’
Necesidades técnicas:
Unha cadeira con respaldo, sen brazos e asento plano.
Equipo de son.
Micrófono, cable
Amplificación para o micro (mesa de son ou amplificador)
Pé de micro (pode aportar a comapñía)
Espazo delimitado para facer body painting.
Ducha, vestiario ou facilidade para quitar a pintura despois da peza
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Material gráfico
mostra do proceso, Vigo 2021
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Material gráfico
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Material gráfico
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Contacto
+34 620.56.41.87
info@constancehurle.com / distribucion.constancehurle@gmail.com
www.constancehurle.com
/constance_hurle
/constancehurleyruigrenha
Constance Hurlé
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