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ARQUITECTURA DA EMOCIÓN 
E unha produción de A Artistica. coa que queremos, por unha 

banda, por en valor e continuidade as nosas propostas e liñas de 

traballo dos últimos espectáculos con voces novas dentro do mundo 

das artes perfomativas do noso entorno (Proxecto 6X6, nas súa 

terceira edición 2011); e por outra, apoiar as novas promocións de 

dirección escénica formadas en Galicia, como é ocaso de Gena 

Bahamonde, unha nova voz  dentro do panorama escénico. 

Plantexámonos un proceso de creación aberto, en constante 

evolución, a través da presentación e diálogo co público no proxecto 

“Os sabadetes” , no noso espacio de traballo A Artística na rúa 

Barcelona 35 de Vigo; programación de artes escénicas abertas a 

cidadanía, en dialogo cos asistentes, creando asi o noso taller de 

Espectadores.  

Arquitecturas da emoción, indaga sobre as relacións do espectáculo 

co público, e do publico consigo mesmo e do artista executante co 

seu propio mapa de emocións. 

 

 

 



 

Arquitectura da emoción nace da 
necesidade de reflexionar sobre a 

“sentimentalidade” do ser humano, a 

suposta parte irracional e, case sempre, 

despreciada e maltratada, da que 

parecemos querer librarnos e que, 

descoñecemos até o punto, non só de 
mal xestionala senón de -nin sequera- 

saber nomeala ou identificala.  

Arquitectura da emoción declara o 

seu interese por afondar nos 

sentimentos, nas emocións, por cómo as 

expresamos? cómo as lembramos? cómo 
se reflexan nas nosas caras? e nos noso 

corpos?, cómo tentamos ocultalas? Por 

qué dan tanto medo? Por qué, a pesares 

de ter unha parte emocional tan 

importante, que tanto afecta na vida 

diaria, a temos tan esquecida?  

Arquitectura da emoción utilizou coma 
material inicial multiples estímulos que 

quedaron, dalgún xeito, redundando 

nunha serie de cuestións:  

. A falta de educación emocional en case 

todos os ámbitos da vida.  

. A busca dunha guía, un mapa de 
emocións.  

Un mapa espacial, corporal, unha guía 

que nos ensine onde están situadas as 

nosas emocións e como podemos 

movernos con elas polo espazo. Á busca 

dunha especie de diccionario segredo 

que agoche emocións ás que poder 
acodir en caso de necesidade.  

.A inadecuación emocional e social que 

provocan no ser humano as 

enfermidades da memoria coma o 

Alzheimer que, fan que os enfermos que 

o padecen esquezan non só feitos, 
nomes, palabras, senón tamén, que 

esquezan a construcción social que 

temos fabricada para as emocións, o 

libro de instruccións de cando amosalas 

ou ocultalas. 

.Nunha tentativa por materializar os 

sentimentos, éstes acaban expresándose 

a través dos obxectos, nunha carreira 

desesperada para tentar aprehendelos. 



 

Arquitectura da emoción é un proxecto que mistura diversas 

linguaxes escénicas, aberto a xogos de contrates e oposicións e no 

que o texto non é o único fío condutor que articula a narratividade/s. 

O interese radica na práctica escénica, na busca continua de material, 

imaxes, textos, que doten de contido ou, cheguen a cuestionar, os 

puntos de partida sobre os que traballamos: as caras deformadas de 

Ana Mendieta, os obxectos da ira de Sophie Calle, as lecturas sobre 

as novas teorías do cerebro emocional dos neurólogos Antonio 

Damasio e Joseph E. Ledoux, a comunicación non verbal, as 

microexpresións de Paul Ekman, a inttelixencia emocional de Daniel 
Goleman, a clasificación das expresións dos ollos do PNL, o que nos 

levou ao training de emocións do Albaemoting creado por Susana 

Bloch e de aí, ao esquecemento dos propios sentimentos, á memoria 

da emoción da que fala Buñuel e ao Alzheimer de Pascal Maragall. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

Arquitectura da emoción sitúa en escena a un actor, Alfredo 

Rodríguez e a unha bailarina, Olga Cameselle, nun espazo 

escénico cheo de obxectos, partindo da idea do mapa das emocións, 
da cosificación dos sentimentos e a sentimentalización dos obxectos. 

Unha especie de mapa, de maqueta, de figuras formadas por 

obxectos ordeados no chán. Acompañando tamén ao interese pola 

memoria metida en botellas, lanzadas ao mar.  

Os propios intérpretes, donos absolutos da escena, fanse cargo da 

iluminación e do son variando e transformando o espazo segundo o 

requira o xogo interpretativo. As acción preséntanse a xeito de 

collage, xogando á oposición e contraste e recorrendo a pequenos 

leimotivs e/ou repeticións para acadar certa unidade. As accións 

formarán, por veces unha xustaposición de imaxes e estilos ao 

contrastar a palabra falada co movemento e o xesto. 
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