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La coreògrafa Raquel Gualtero estrena 'Brut' a
l'Hiroshima

Títol: Europa Espanya Català

La sala Hiroshima segueix apostant pels nous coreògrafs amb l'estrena de la peça Brut, on la
desfilada d'aromes sembla interminable, de Raquel Gualtero. La ballarina i coreògrafa ha tingut
l'oportunitat de mostrar els seus treball a Espanya, Amsterdam, Praga, Croàcia, Moçambic i
Colòmbia. L'estrena de Brut a Hiroshima compta amb la collaboració de la mostra In Situ, amb el
suport de l'Arts Santa Mònica.

Hiroshima completa la programació del segon cap de setmana de març amb l'espectacle
Cheerleader of Europe de l'artista de Singapur Daniel Kok.

Brut, on la desfilada d'aromes sembla interminable, de Raquel Gualtero

Dijous 10 i divendres 11 de març, 21 h. Dansa. 45 minuts

És el resultat d'un llarg procés de recerca, amb l'objectiu fonamental de cercar un llenguatge propi
transparent i senzill. El cor i el cervell, com dos pols en constant interacció, han anat configurant
diverses històries i fantasies que connecten amb la pròpia realitat de l'artista. Ara, convertides en
estats físics, moments, s'ofereixen per a ser degustades i compartides. Brut, amb les seves
finíssimes, persistents i inquietants bombolles, espera despertar els sentits i convida a assaborir
els matisos d'una proposta llargament i curosament elaborada.

Raquel Gualtero va estudiar a l'escola Hoogeschool voor de Kunsten, Modern Theatre Dance,
d'Amsterdam. L'any 2006 va participar al programa de beques DanceWEB dins del festival
ImPulsTanz (Àustria). Ha treballat en companyies com: Magpie Music Dance Company
(Amsterdam), Companyia Zappala Dansa (Itàlia), Deja Donne (Itàlia), Scottish Dance Theatre
(Escòcia), Àlex Rigola (Espanya), Fabulous Beast Dance Theater (Irlanda), CiaMudances-Angels
Margarit (Espanya), La Patriótico Interesante (Chile) i Tanz Company Gervasi (Àustria).

Com a creadora va fer la seva primera peça Blanco l'any 2005, al que va seguir el solo Persona
(2010), aquest últim amb el suport del CoNCA, l'Institut Ramon Llull i el premi Injuve 2011 a la
creació jove. Ha tingut l'oportunitat de mostrar el seu treball a Espanya, Amsterdam, Praga,
Croàcia, Moçambic i Colòmbia.


