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O AIKIDO
É unha arte marcial xaponesa fundada por Morihei Ueshiba na que se busca principalmente neutralizar ao contrario
empregando a súa forza en beneficio propio. Aplica deste xeito os principios da non resistencia, relacionados coa filosofía do

ying e o yang, a través dos cales se pode adquirir unha forte conciencia do propio corpo e da súa utilización en relación ao
movemento.

O CURSO: do marcial á danza
Este curso está dirixido a bailarinas e bailaríns profesionais ou en proceso de formación.
Trátase dunha práctica na que se busca atopar no movemento a fisicidade característica do Aikido, potenciando á súa vez unha
serie de competencias básicas que parten de técnicas e do emprego de armas tradicionais xaponesas.
Tras un estudo pormenorizado da técnica marcial, buscáronse pontes de unión entre ésta e a danza contemporánea, atopando
lugares comúns entre as dúas disciplinas e propoñendo unha práctica que recolla todo este material.
Este curso intensivo conta cun total de 12 horas divididas en 3 sesións de 4 horas cada unha. Nelas buscamos establecer un
achegamento entre esta disciplina de oriente e o noso traballo físico de occidente.
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SESIÓNS DE TRABALLO
- A primeira sesión centrarase neste arte marcial como disciplina oriental, comprendendo as súas dinámicas, a súa posición e a
súa esencia.
- A segunda concebímola coma unha ponte onde marcialidade e danza comezan a darse a man e a comunicarse como
disciplinas.
- A terceira céntrase na danza e a creación a partir dos preceptos marcíais adquiridos nas sesión anteriores. Centrámonos na
danza contemporánea a partir do material físico do Aikido: formas específicas derivadas de desprazamentos, diferentes katas e
secuencias de movemento (con e sen armas).

OBXECTIVO
Consideramos fundamental que a través deste curso o bailarín/a poida adquirir ferramentas que lle sirvan nos seus proxectos
futuros, non só como intérprete senón tamén como creador/a, axudándolle a afianzar competencias coas que poder tomar
conciencia de cómo respira e funciona o seu corpo en escena.
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
- Experimentar a fisicidade propia do Aikido a través do estudo dos exercicios propostos.
- Coñecer o material físico no que se basea o Aikido como posible e potencial material coreográfico.
- Traballo de posición: dominar os recursos precisos para o desenvolvemento da técnica.
- Familiarizarse con esta técnica marcial ata poder chegar a xogala e levala a outros lugares.
- Tomar conciencia do enraizamento ao chan e do hara como motor central do corpo.
- Abordar o uso da respiración en relación ao movemento.
- Tomar conciencia das tensións corporais.
- Traballar a percepción espacial.
- Afianzar os conceptos de acción- reacción dende unha óptica marcial.

IMPARTEN
Belén Bouzas // Fran Martínez // Diego M. Buceta

CONTACTO
698174985 // 620547178 // 636325827
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belén ·bouzas
Titulada en Interpretación Xestual e Textual pola ESAD de Galicia, esta actriz e artista

marcial completa a súa formación cursando o Máster en Artes Escénicas da Universidade de
Vigo (2013-2014) onde desenvolve unha investigación na que profunda sobre a creación
dunha nova metodoloxía para o actor e a actriz, baseada no Aikido como adestramento
físico. Paralelamente a toda a súa formación artística transcorre a súa formación marcial
(2008-12017), chegando a acadar o 2 º Dan de Aikido no estilo Iwama Ryu, e
especializándose no manexo de diferentes armas xaponesas como o Bokken (sable de
madeira), o Jo (bastón de madeira) e o Tanto (coitelo de madeira). Tamén adquire
coñecementos de tiro con arco tradicional. Ademais, paralelamente investiga sobre o Butoh
como expresión artística e o método Suzuki como adestramento físico actoral.
Ao longo da súa traxectoria profesional traballa como actriz en producións de estilos moi
diversos, dende traxedias gregas como Ifixenia en Áulide (Cía. Arela das Artes, 2007) ata
comedias coma Os Clocló (Cía. Lambríaca, 2010-2012) pasando por espectáculos musicais
infantís como A historia de Martín e A caixa de cartón (Cía. Animar-T, 2014-2015), no circo,
participando no Circo de Nadal (Cía. La fiesta escénica, 2013) ou pezas de creación
contemporánea como 30 e tantos ósos (Cía. Aporía escénica, 2016-2017).

Tamén

desenvolve a súa capacidade de improvisación durante a súa xira co show Improperio (Cía.

Triatreros) e as súas aptitudes máis performativas en pezas xestuais coma Teño o demo no
corpo (presentada en Sala Ártica, 2016).

diego·m·buceta
Titulado superior en interpretación pola ESAD de Galicia (2005-2009), no ano 2009

fórmase en artes circenses na escola Carampa en Madrid, especializándose en técnicas
aéreas (trapecio fixo e teas). No ano 2010, ingresa no Real Conservatorio Profesional de
Danza Contemporánea de Granada. Complementa a súa formación con profesionais como
Sharon Fridman, Laly Ayguade, Les Slovaks, Rootlessroot Company, Jose Agudo (Akram
Khan Company), Jorge Crecis, Daniel Abreu, Dairakudakan Temputenshiki y Cranämour
Company (danza butoh), Patricia Caballero, entre outros.
Desenvolve a súa carreira profesional en montaxes de creadores como Sharon Fridman
(Nido/Rizoma, Holanda, 2016), Tino Sehgal (Instead of Allowing Some Thing to Rise Up to
Your Face Dancing Bruce and Dan and Other Things, Sevilla, 2015/ 2016), Jorge Crecis
(Whistleblower , Granada, 2015) e Antonio Ruz (Manipula, Granada ,2014) entre outros, á
vez que continúa a súa busca persoal coa mostra de traballos de creación en diferentes
salas. Entre os anos 2014 e 2016 coorganiza o evento de regularidade mensual de
microdanza Danzamatique na sala de artes escénicas Vladimir Tzekov de Granada, labor
que compaxina coa docencia de teatro e danza en diferentes centros.
Actualmente forma parte da compañía Los Negros, do bailarín e coreógrafo sevillano
Álvaro Frutos dentro do seu último montaxe Waterloo, á vez que segue profundando no

campo da formación e a investigación.

fran·martínez
Titulado superior en Interpretación pola ESAD de Galicia e licenciado en Danza pola Escola
Superior de Danza de Lisboa. Completa a súa formación en danza contemporánea e
improvisación con diferentes mestres en España, Portugal e Bélxica, entre os que cabe
destacar: Carmen Werner, David Zambrano, Eulalia Ayguadé, Meytal Blanaru, Rakesh
Sukesh, Les Slovaks Dance Collective, Guillermo Weickert e Patricia Caballero, entre outrxs.
Profunda no seu coñecemento en danza Butoh a través do método Body Weather con
Hisako Horikawa, Andrés Corchero e Oguri.
Traballa coas compañías Teatro Ensalle (Te has perdido el mar, 2008) e Galitoon (Festa dos
Axóuxeres, 2010), colabora cos artistas Tino Sehgal (Kiss, 2008), Dora García (Instant

Narrative, 2009), Victor Hugo Pontes (Manual de Instruçoes, 2009), Emanuele Sciannamea
(Penthesilia, 2012), Barbara Griggi (Anjos Imperfeitos, 2013) e Elena Córdoba (Bist du bei
mir II, 2015), e funda, xunto aos artistas María Roja, Berio Molina e Ángel Sousa o colectivo
de creación escénica experimental áIntemperie. Dende o ano 2013 traballa coa coreógrafa
portuguesa Amélia Bentes, participando nas súas últimas creacións: Eternuridade, Sem chão
sem fim e Xurxo. Actualmente traballa como intérprete coa coreógrafa israelí Meytal
Blanaru na súa nova creación, con estrea en Bruselas en xullo de 2017.
a temperatura o temperamento, o seu primeiro traballo coreográfico, foi estreado en xuño
de 2015 no Teatro Ensalle de Vigo, e foi presentado en festivais coma Corpo[a]Terra,
Quincegotas ou SóloDos en Danza, certame este último onde foi galardonado co premio
“Programación no Festival Abril en Danza, no Gran Teatro de Elche 2017”.
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