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A PEZA
OSMOSE é a primeira peza híbrida de Mercedes
Peón, unha proposta audiovisual, performativa
e musical na que se acompaña das artistas
Peque Varela e Laura Iturralde.
A osmose é un fenómeno físico polo que unha
materia medra ou muda de densidade ao pasar
a través dunha membrana. Facendo metáfora,
Mercedes Peón constrúe un relato crítico sobre
os efectos do capitalismo nas nosas vidas.
As protagonistas son as traballadoras das fábricas
de Pontesa e das conserveiras galegas, persoas
que proveñen de microhabitats autosuficientes,
onde os corpos pre-xénero vivían en acordos
de creación colectiva.
Osmose é unha mirada ao proceso do cambio
de densidade, do desaxuste e do reaxuste consciente,
que non abatido, destas formas de vida ás lóxicas
impostas do capital; unha homenaxe ás súas
resistencias, e tamén unha reflexión sobre a dor
de decatarse que estas novas formas supoñen
un cambio radical no xeito de entender a vida.
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A proposta escénica de Peón é tamén un diálogo
colectivo a través de imaxes do seu arquivo persoal
xunto co traballo visual de Peque Varela, o relato
fílmico da película Nación, de Margarita León Andión,
e a arquitectura lumínica de Laura Iturralde.
Unha intervención lumínica en directo permite
ás artistas improvisar, emocionar e crear unha
dramaturxia sonoro-visual conmovedora na que
a membrana que presenta Osmose apoia e adquire
un protagonismo central.
Mercedes Peón profundiza na súa relación co eido
cinematográfico a través dunha proposta política
na que o seu corpo se dilue ante os materiais
artísticos: as imaxes cinematográficas das
mulleres da fábrica de Pontesa, do sindicato OTTS
(Organización de traballadoras e traballadores
do Salnés), do arquivo persoal de Mercedes Peón
e da loita resistente da aldea das Encrobas.
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Mercedes Peón é unha artista multidisciplinar,
compositora e investigadora. A súa primeira
formación musical vén do percorrido polas aldeas
durante vintecinco anos, recibindo e formando
parte da transmisión colectiva da memoria oral e
corporal. Ao longo da súa traxectoria publica cinco
discos cos que percorre Europa, EE.UU e Australia
participando en máis de catrocentos festivais
ao redor do mundo, tres BSO para cine e, cinco
espazos sonoros para pezas escénicas de danza.
Realiza diferentes traballos compositivos,
sonoros e musicais no ámbito da danza en
proxectos como O Quiosco dás almas perdidas
do Centro Coreográfico Galego. Concerto
desconcerto da compañía Entremáns, Sólodos
de Maruxa Salas, El canto de los Caballos de Lipi
Hernández, Mercedes mais eu con Janet Novás
e no cinema coas BSO da documental Liste,
pronunciado Lister, a curtametraxe Cienfuegos
1913 e a película Nación Margarita Ledo Andión.
Na actualidade traballa compoñendo a BSO
da vindeira película de Ángeles Huerta O Corpo
Aberto.
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PREMIOS
Como artista internacional ten recibido diferentes
premios, entre outros:
2000
Artista do Ano
—Folkworld
2000
Finalista Premio
Mellor Artista do Ano
—BBC Radio 3
2000
«Songlines top of the
world»
—Songlines
2005
Premio Galega do Ano
2008
Premio Nacional
de Música
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2011
Mellor disco
—Word Chart Music
Europe
2018
Mención, catro mellores
discos editados
—Songlines
2018
Premio da Crítica
Galega
2020
Mención polo
tratamento sonoro
da película Nación,
e Margarita Ledo
—Festival de Sevilla
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PEQUE VARELA

LAURA ITURRALDE

IDEA ORIXINAL, COMPOSICIÓN
MUSICAL E INTERPRETACIÓN

DIRECCIÓN ESCÉNICA
E INTERVENCIÓN VISUAL

ARQUITECTURA LUMÍNICA
E ARTISTA EN ESCEA

Artista multidisciplinar, compositora,
pensadora e investigadora. A súa
primeira formación musical vén
do percorrido polas aldeas durante
25 anos, recibindo e formando parte
da transmisión colectiva da memoria
oral e corporal, na actualidade é unha
creadora internacional cunha grande
personalidade propia sustentada
na súa orixe. Ten cinco discos
publicados, dúas BSO e cinco espazos
sonoros para danza. Na actualidade
está concentrada nunha terceira BSO,
na xira do seu último traballo
discográfico Déixaas e na xira
do seu último traballo escénico
Osmose.

Peque Varela é directora de animación.
A súa curtametraxe 1977 acadou
varios premios e foi seleccionada
en festivais de prestixio como Sundance
e Clermont Ferrand. Ao día de hoxe
segue amosándose en festivais e forma
parte de estudos de xénero en varias
universidades. Traballa como animadora
independente no eido da publicidade
e nos últimos anos enfocou a súa
carreira cara o mundo do entretemento
en directo. Traballou en Inglaterra
en musicais, obras de teatro e concertos
como ‘Cornucopia’ da cantante islandesa
Björk, baixo a dirección da cineasta
Lucrecia Martel.

Iluminadora, videocreadora
e docente, o seu traballo vencéllase
coas artes vivas. Desenvolve a súa
actividade acompañando a diversas
artistas e compañías do panorama
nacional e internacional facéndose
cargo da parte espacial e lumínica
das súas postas en escena. Suma
un total de 5 premios e 7 nominacións
nos Premios María Casares e Rogelio
de Egusquiza nos últimos 4 anos
polos seus traballos como iluminadora
para artes escénicas.

ig: mercedes_peon
fb: mercedes peon
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pequevarela.com

Explora o campo do live cinema
aplicado ás artes do espectáculo
e conxuga a súa labor profesional
coa docencia en diversas entidades
nos últimos anos.
lauraiturralde.com
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TRAILER

PEZAS PROMOCIONÁIS
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NA PRENSA
«Unha das artistas
máis auténticamente
orixinais da escea
musical española»
—The Guardian

«Unha artista insólita»
—Rolling Stone Magazine
«Mercedes Peón
é unha alquimista
do século XXI»
—El País

CONTACTO
info@culturactiva.org
culturactiva.org
+34 981 582 836

instagram
facebook
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