FILOSOFAR A PAUS é un espectáculo teatral que se propón resolver
un enigma: A desaparición das mulleres da historia da filosofía.
Con ese obxectivo, un actor e unha actriz convocarán en escena
a presenza de figuras como Hiparquia a cínica ou Simone de Beauvoir,
mais tamén interrogarán a filósofos como Aristóteles, Hume ou Rousseau.
Entre o thriller detectivesco e a aventura de superheroes , FILOSOFAR
A PAUS proponse convidar os espectadores e espectadoras a desenvolver
a súa propia aventura: a de pensar de forma crítica sobre o silencio (cando
non as mentiras), que a “gran filosofía”, a que se estuda nos manuais de
Historia da Filosofía, ten reservado para a muller.
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FILOSOFAR A PAUS é un espectáculo de pequeno formato que achega aos
adolescentes a problemática da discriminación das mulleres ao longo da
historia de xeito ameno e divertido, a través dunha linguaxe directa, do uso de
referentes culturais recentes e da interpretación fresca e sen complexos dun
elenco formado por unha parella de novos actores.
FILOSOFAR A PAUS nace coa vontade de ser unha ferramenta que facilite o
labor do profesorado para introducir a igualdade como contido transversal
nas aulas. Ademais, serve para tratar outros moitos temas como a creación
artística ou a investigación na arte. A representación pode acompañarse
con actividades complementarias como: un debate posterior co elenco, un
coloquio no centro educativo moderado polo autor, etc.

MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE

CHIQUI PEREIRA

É catedrático de Filosofía e escritor.
Exerceu como profesor de Filosofía
en Institutos de Ferrol, Vigo e
Compostela. Dirixe a colección
Básicos Ciencia de Ed. Xerais, foi
director da revista infantil "Golfiño",
codirector da colección Merlín e
coautor dos materiais educativos de
Filosofía de Ed. Xerais (1990-2008).
Membro do grupo de Didáctica da
Filosofía Enxergo e promotor de "Pé
de Imaxe" e de Nova Escola Galega.
Como especialista en didáctica
da filosofía publicou: "Nietzsche";
"Iniciación á Estética"; "Política e
Sociedade"; "Mandar, obedecer,
rebelarse", ademais de realizar a
tradución para o galego da obra de
R. Descartes "O discurso do método"
(Xerais, 2000). É autor das unidades
didácticas de montaxes do CDG como
"Noite de Reis" ou "Tartufo".

É graduado en Dirección de escena
pola Esad-Galicia e especialista en
Arte Dramática pola Universidade de
Santiago de Compostela, onde tivo
como profesores a Jacques Nichet
ou Thomas Leabhart. No ano 2016 dirixe
o seu primeiro proxecto internacional
“Tráfico”, unha coprodución das
compañías protuguesas Baal17 e Al
Teatro. No sector audiovisual dirixiu
seis curtametraxes paródicas sobre a
política galega e foi director de
dobraxe para o proxecto de animación
en 3D “Os sextos sentidos” da
Fundación Menela. Traballou como
director artístico para a programación
“Circo-lar” da Consellería de Cultura
da Xunta de Galicia. Actualmente
é director artístico da compañía
Berrobambán e prepara a súa nova
incursión internacional, esta vez, en
Colombia.

BERROBAMBÁN
En setembro deste ano 2018 a compañía cumpre 18 anos de existencia. Alá
foron dezaseis espectáculos do máis variado, tanto polo tipo de público
como pola composición do elenco, desde os cinco actores e tres músicos
que participaban en "Boas Noites" ata o monólogo de "A carreta pantasma".
Con eles estivemos en programacións de Galicia, España, Portugal, Corea e
Canadá.
Polo medio, organizamos o Asteroide B-612, a primeira programación familiar
estable en Galicia sen a cal, nin a compañía, nin o teatro infantil galego, serían
hoxe o que son. O CDG encargounos “A Cabana de Baibaiga”, a adaptación dun
conto ruso con moita, moita música.
Coincidindo coa súa maioría de idade a compañía prepara un xiro no seu
modelo de creación, apostando por novos elencos, a atención a outro tipo de
públicos e linguaxes e coa ollada posta na internacionalización.
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