amor sexo vida
' e clases
'
'
morte
de salsa. tres
xeracions de
mulleres. un ano
extraordinario.
Amber vive sen preocupacións, acabada de saír
do instituto, está no mellor da vida, mocea cun tal
Paul e anda de festa rachada.... ata que sofre unha
molesta “indixestión”. A súa nai Lorraine ataca
un cliente no traballo polo que ten que visitar un
“médico da cabeza”que lle receita facer algo bo
para ela mesma unha vez por semana: é hora de
se apuntar a clases de salsa! A avoa Kay, pola
súa banda, tenta sentirse viva nos frustrantes
sesenta mentres coida do seu marido enfermo.
Tres xeracións de mulleres de clase media contan a
historia de un ano extraordinario.
Estreada en 2008 pola compañía Guna Nua
rapidamente se converteu nun éxito. En 2009 foi
galardoada co prestixioso premio Carol Tambor do
Festival de Edimburgo sendo a primeira produción
irlandesa en levar esta distinción. Desde aquela
leva cativando ao público arredor do mundo con
producións nas Illas Británicas, en Australia e en
Nova York. Agora chega ao estado español da man
de Eme2.

A AUTORA DI
Cando comezas a escribir, a xente sempre che di:
“Escribe sobre o que sabes”. Traballando como
actriz nos últimos dous anos, sempre tiven a
vontade de escribir algo sobre min mesma. As
historias decentes non son moitas, e por iso
apenas me sinto identificada coas mulleres que
representan nos escenarios.
Eu traballo a tempo parcial nunha organización
de saúde para a mulleres. Meu Ben creceu a
partir de aí, é unha mestura de todas as mulleres
que coñecín nos últimos anos: traballadoras,
non particularmente ricas nin pobres, ignoradas
durante o Tigre Celta, para as que a recesión non
suporá un gran cambio, xa sabes, as mulleres coma
nós, seguimos tirando para diante.
Elaine Murphy

elaine
murphy
autora
Tras o éxito da súa primeira peza Meu Ben, Elaine Murphy
converteuse na maior dramaturga novel de Irlanda. Recibiu
numerosos galardóns como o Stewart Parker BBC Northern
Ireland Drama Award en 2009 e participou en proxectos como o
Six int he Attic onde o Irish Council financia o desenvolvemento
de pezas teatrais para artistas novos. A súa nova montaxe
Shush foi estreada polo Abbey Theatre en xuño de 2013.

alvaro
lavin
director
Leva á fronte de Teatro Meridional desde os seus inicios, ten
traballado no estado Español, en Portugal e en Latinoamérica
como director de escena e actor. A súa relación con Eme2 xa vén
de vello xa que foi quen dirixiu o espectáculo Sexo? Por que
non? co que se realizaron máis de 100 representacións. Como
director é esixente, imprime aos seus espectáculos un ritmo
vibrante e elevado sendo capaz de transmitir emoción mediante
unha feitura e un remate final moi coidado.

mercedes
castro
lorraine

elina
luaces
kay

Destaca pola súa versatilidade como actriz con
grandes dotes tanto para comedia como para
o drama. Traballou con numerosas compañías
galegas e no audiovisual o que lle deu un grande
recoñecemento por parte do público. O seu último
espectáculo Sexo? Por que non? estivo en cartel
durante dous meses en Madrid ademais de facer
xira por case todo o estado.

Leva enriba das táboas desde o ano 1968
traballando coas mellores compañías galegas e
algunha británica. Pasou polo Centro Dramático
Galego facendo importantes papeis en diferentes
montaxes cos directores máis senlleiros da escena
galega. É representante da primeira xeración de
actores profesionais galegos sendo unha das súas
actrices máis recoñecidas.

rocio
gonzalez
amber
Encabeza a nova xeración de actores galegos,
traballou facendo papeis protagonistas coas
máis importantes compañías galegas e co Centro
Dramático Galego. A súa interpretación é delicada
e chea de matices, capaz de brillar en papeis de
diferentes rexistros.
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