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1. O ESPECTÁCULO

Hábitat é o proxecto dun espectáculo de teatro que mistura a interpreta-
ción de dous actores coa proxección audiovisual, para narrar unha historia 
dramática cos  recursos cómicos do clown.

Sinopse 

CO-178 e BO-196 son dous individuos que viven nunha realidade artificial-
mente creada. Non saben que forman parte dun programa de experimenta-
ción con persoas dunha corporación farmacéutica. Son observados e postos 
a proba por unha comunidade de científicos con teorías aburdas sobre a 
conducta humana. Estes dous individuos non cumplen coas estatísticas e 
poden botar por terra as investigacións, polo que os doutores tratarán por 
tódolos medios de demostrar as súas delirantes hipóteses, chegando a reali-
zar brutais probas coas cobaias, que finalmente tratarán de fuxir.

O espazo escénico

É un estructura cúbica no que os suxeitos do experimentos viven coma 
animaliños, unha especie de terrario e campo de probas do que non poden 
saír. Funciona como unha caixa máxica transformable, coma unha barraca 
de feira de “pasen e vexan” pasada por unha estética retro-futurista.     

A interpretación

Borja Fernández e Antón Coucheiro, son os encargados de interpretar tanto 
ós membros da comunidade científica, coma ás cobaias humanas, coma ós 
operarios que manteñen en funcionamento o terrario-hábitat no que estes 
viven. A premisa é dous actores, múltiples personaxes. 

O vídeo

Unha pantalla de retroproxección e un televisor serven para multiplicar as 
aparicións de personaxes e para poder doblar ós propios actores en diversos 
alter egos. Así creamos unha realidade dramática máis complexa, coa que 
poder xogar mellor os recursos cómicos da historia.

(máis información no punto 4.)
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Imaxes referencia: experimentos, frenoloxía.



2.  interese do proxecto

Son varios os motivos que nos impulsan a crer que este proxecto pode re-
sultar novedoso a nivel creativo na escena galega, e que pode ter unha moi 
boa acollida por parte do público.

Principalmente pola elección da comedia como soporte fundamental do 
espectáculo, un xénero no que os dous actores, Antón Coucheiro e Borja 
Fernández, están moi versados, tanto como Jose Díaz, co que xa traballaron 
en curtametraxes cómicas en ocasións anteriores, e, sobre todo, o director, 
Evaristo Calvo (Mofa e Befa).  O plantexamento dramático, incluso tráxico, 
e a crueldade do tema tratado, colocan nun escenario moi fructífero a dous 
clowns que sobreviven nesa situación deshumanizante, e proporcionan 
moitas situacións idóneas para o humor negro.

En segundo lugar,  a interacción entre os personaxes do video e os que 
están en escena nese momento, tamén axuda a potenciar as posibilidades 
expresivas do espectáculo. Ademáis disto, o feito de usar o video coma 
unha realidade virtual que interactúa cos actores na escena, preséntase 
como un reto, e como un diálogo escénico coas novas tecnoloxías, algo moi 
presente nos discursos escénicos actuais. 

O tema escollido tamén resulta un aliciente para nós. O lado turbio da 
ciencia, as teorías sobre a deshumanización do progreso, a estandarización 
das conductas e o perigo das derivas totalitarias son motivos moi recurren-
tes no cinema de ciencia ficción, na serie B, nos cómics ou mesmo nos 
debuxos animados, a base da cultura popular da nosa xeración.
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“Sen Título” da cía. Arrepentementos de Padrón 2002.



3. O equipo

A solidez do proxecto ten unha garantía na formación dun  compacto equi-
po de profesionais na escena habituados a traballar xuntos en diferentes 
proxectos.

Antón Coucheiro e Borja Fernández fundaron en 2002 a compañia de clown 
Arrepentimentos de Padrón. O seu espectáculo “Sen título”  obtivo o pre-
mio ao mellor espectáculo no Festiclown 2002, e xirou ata o 2005 por festi-
vais internacionais en teatros e prazas de España, Portugal, República Checa 
e Mozambique. En 2006 formaron con outros cinco artistas a produtora de 
espectáculos de novo circo Pistacatro S.L

Para o proxecto “Hábitat”, Borja Fernández e Antón Coucheiro, únense ó 
seu terceiro pé, Jose Díaz, para formar un núcleo que xa amosou os seus bós 
resultados noutras ocasións. Xuntos formaron un núcleo creativo chamado 
Gominola de Can, que produxo entre outras cousas, tres curtametraxes, 
“Sucesión Rosa”, “Coco e Bobo” e “Formularios Truculentos”, con varios        
premios en festivais.

A inclusión de profesionais cos que PistaCatro conta habitualmente nos 
seus proxectos garantiza a súa solidez: a produtora audiovisual Oroboro 
Films na gravación e edición de videos, Xabier Mera, compositor nomeado 
a un María Casares no 2007 no espazo sonoro polo espectáculo Kamikaze, 
Uxía P. Vaello bailarina e coreógrafa licenciada en danza contemporánea, 
María Illobre especialista en caracterización de personaxes en cine, tea-
tro e tv, Cloti Vaello cun María Casares 2010 no deseño de vestiario, Fidel 
Vázquez iluminador experimentado da escena musical e teatral,  e Isaac 
Piñeiro, deseñador de espacios e obxetos. Por último, unha fichaxe estrela 
na dirección de actores, Evaristo Calvo, de Mofa e Befa, un peso pesado con 
experiencia na comedia hilarante e o humor negro.

--------------
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Antón Coucheiro e Borja Fernandez en “Coco e Bobo”. 

2004 dirixido por Jose Díaz.



elenco artístico : breve descripción dos compoñentes

É actor, clown e musico. Licenciado en Historia da Arte (especialidade en 
Arte Contemporánea). Intérprete multidisciplinar, cofundador da compañía 
Belmondo e a produtora PistaCatro  S.L. Frontman do grupo de música 
experimental Es un árbol. Foi alumno de clowns coma Leo Bassi, Django 
Edwars, Erik de Bont, Philippe Gaulier, Gabriel Chamé (clonw do Cirque du 
Soleil en “ ”) e fixo cursos con bailarines, artistas de circo e artistas multime-
dia. 

Actúa en cabarés colectivos, compañías de teatro e danza,  performers e  
músicos, destacando Chévere, Matarile, Centro Dramático Galego, Fura del 
Baus, T. Nacional Sao Joao, Pt Excéntricas, Kiko Cadaval, Rubén Ramos Balsa 
ou Zang Huan. Actuou por diversos paises europeos, Cuba e Mozambique, 
en festivais, intercambios artísticos e proxectos socio-culturais.

É actor e clown. Licenciado en ciencias políticas. Estudiou teatro en Espacio 
Aberto, na Escola de Teatro Non Verbal HAMU (Praga) en na escola de  circo 
Fundaçao Progresso de Rio de Janeiro.

Afondou no clown con Django Edwars, Philippe Gaulier, Carlo Colombaioni, 
e outros, e fixo múltiples cursos de danza, circo e teatro. Cofundador da Cia 
Arrepentimentos de Padrón e a produtora Pistacatro S.L. Traballou con 
Chévere, Os Quinquilláns, A Factoría, Matarile, Centro Dramatico Galego 
(Illa Reunión, A boa persoa de Zezuán), coa coreógrafa rumana loana  M. 
Popovici e coa brasileira Déborah Colker no carnaval de Río. Con estas com-
pañías e con espectáculos propios, actuou en España, Moçambique, Brasil, 
Praga Cuba ou Nova York. Dirixiu varias curtametraxes (As Carreiras Secretas 
mención especial do xurado Festival de Cans 2007, Katiuska ) e traballou 
como actor en series  (Pepe o Inglés, Padre Casares ou Matalobos) e coma 
cómico en programas da TVG (Mundo Verbena, Luar).

  

Actor, productor , realizador e compositor. Combina o seu oficio de produ-
tor có de guionista e director de curtametraxes. Desde o 2001 é o produtor, 
guionista e realizador de Tresdeseos Animación S.L. Foi xefe de producción 
dos videoclips de Fangoria No sé qué me das e Eternamente Inocente para 
Esferobite. Escribiu, dirixiu, produciu e editou 5 curtametraxes, entre as que 
destacan Coco e Bobo de paseo pola realidade, gañadora de varios premios e 
adquirida por RTVG para a súa emisión, e Formularios Truculentos, tamén 
adquidira por RTVG, e Instalación. Traballa como productor, actor, músico e 
compositor na compañía  Voadora.
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Borja Fernández [intérprete-creador]

Antón Coucheiro [intérprete-creador]

Jose Díaz [dramatúrxia/ dirección escénica]



Inicia a súa actividade como actor profesional no ano 1988. Dende entón 
compaxina os traballos de actor, tanto no teatro coma no cine e a tv, cós de 
autor e director de escena, e os de guionista de tv.

Cofunda con outros profesionais as compañias: Ollomol Teatro submarino, 
Ollomol Tranvía e Mofa e Befa. Participa como actor en máis de trinta 
espectáculos entre os que destacan O ano da cometa e O incerto señor D. 
Hamlet, Commedia, O rei nú, Anxeliños, polo que recibiu o premio María 
Casares, e Finis Mundi Circus, de Mofa e Befa. En tv participa en programas 
de humor como Air Galicia, en series como Pratos Combinados e en forma-
tos infantís como Xabarín Club. Tamén colabora có grupo de música antiga 
Resonet.

 

Titulado en Deseño de Producto pola Escola Superior de Arte e Deseño de 
Valencia, cun máster en Deseño Industrial pola Scuola Politécnica di Milano. 
Fundador do estudio de deseño Nadadora. Os seus traballos coma dese-
ñador foron expostos en Milán, Seoul, Paris, Helsinki, New York,  Valencia, 
Barcelona ou Madrid, entre outros.

Como escenógrafo e deseñador gráfico traballou coa compañía Belmondo 
(Lolamento, Sidecar) e colaborou con Borja Fernández e Uxía P. Vaello como 
asesor de espazo escénico (Rewind).

Colabora con empresas e entidades nacionais (Sancal, Almerich, Lavandera, 
Sagen Ceramics) e extranxeiras (Serralunga, Ferrero Italia, Triennale Design 
Museum, ID New York).

É músico e clown. Estudou filoloxía galega. Desenvolveu unha investiga-
ción sobre artes escénicas do departamento galego da universidade de 
Barcelona. Numerosos estudos musicais en Galicia (escola de jazz Estudio 
, Conservatorio histórico de Santiago) e en Barcelona (escola de jazz Taller 
de musics) onde se inclúen composición de música para cine e teatro. Co-
fundador da Cía. Chispa y Gas, formou parte de varios grupos musicais cos 
que xirou por España e Portugal.

Membor de Pista Catro e impulsor do grupo de swing Aló Djangó.
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Evaristo Calvo [dirección de actores]

Isaac Piñeiro [deseño escenografía e atezzo]

Xavier Mera [espacio sonoro]



Fórmase en Historia da Arte na Universidade de Santiago de Compostela e 
en danza na Escola Superior de Danza de Lisboa. Estudou técnicas de danza 
e composición e outras disciplinas con mestres como Rui Horta, Guillermo 
Weickert, Francisco Camacho, Jean Paul Bucchieri, Andrés Corchero, Rober-
to Fratini,etc. Desde 2007 traballa en Galicia nos seus proxectos de creación 
ou en colaboración con outros artistas. Impartiu clases de danza no Espazo 
de Danza da USC. Ten participado como voluntaria en performances de Vera 
Mantero, Meg Stuart e Zang Huan, entre outros. Colaborou en diferentes 
áreas con compañías galegas como Belmondo, Pistacatro ou Amercédas-
cirkunstanzias. Formou parte do proxecto Skite/Sweet&Tender Porto 2008 
e ás súas pezas foron presentadas en festivais e espazos como Festival Es-
cena Contemporánea (Madrid) , Festival BCSTX (Barcelona), Festival En Pé 
de Pedra (Santiago), ou Box Nova (CCB, Lisboa), entre outros. Actualmente, 
traballa como intérprete coa compañía de teatro Voadora.

Iluminador, técnico de son e músico experimentado na escena. Traballou 
para numerosas compañias de teatro, circo, danza  e grupos musicais coma 
Chévere, Berrobambám, Sala Yago, Sala Nasa, Milladoiro, Kibitka e Pistaca-
tro, entre outros. 

É o xefe técnico e deseñador de iluminación do último espectáculo produci-
do por Pistacatro, “Residuo” (teatro-circo para todos os públicos).

Xastra  e deseñadora de vestiario cunha amplia experiencia nas artes 
escénicas. Premio María Cassares 2010 ao mellor vestiario por “Bicharada” 
de Berrobambám teatro. Dende 1984 ata o ano 1992,realiza varios vestiarios 
para titeres, Xigantes e Cabezudos baixo a dirección de César Lombera e  
para a restauración dos xigantes da catedral de Santiago de Compostela.
Deseño de vestiarios para  teatro, danza, cine e tv ou eventos.

Traballaou con: Matarile, Chévere, teatro do Atlántico, Pt. Excéntricas, 
Teatro do Noroeste, Quique Peón, Berrobambán e Pistacatro, entre outros. 
Entre os seu traballos cabe destacar: “Frida  Khalo” de Xurxo Rei, cunha no-
minación aos María Casares 2009 por mellor deseño de vestiario.

Imparte cursos de historia, técnica e construcción de vestiario para a uni-
versidade de Santiago e Lugo.
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Uxía P Vaello [coreografa]

Fidel Vázquez [deseño iluminación ]

Clotilde Vaello [deseño vestiario]



Productora audiovisual dedicada ao desenvolvemento de proxectos de fic-
ción e documentais, e a producción e postproducción de vídeo. 

Formada por Gael Herrera, realizadora galega formada en diversas escolas 
de cine (Chile, Madrid, Berlín, India); actualmente é realizadora na Televi-
sión Localia de Santiago e está preparando a súa quinta curtametraxe e un 
documental.  Por outra banda Margueritta Morello, Licenciada en Comuni-
cación Intercultural (Genova, Italia, 2003).

Técnica e pedagoga especialista en estética e caracterización de personaxes 
cunha ampla experiencia nas artes escénicas, cine, televisión e publicidade. 

Traballos destacados:  “Celda 211” de Daniel Monzón, “As Reliquias do Santo” 
de Toño López, “Relatos” de Mario Iglesias, “Documental A Cuarta Pista” Pela 
del Álamo PC, “Maquillaxe de Efectos Especias” por Ricardo Spencer.
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Oroboro Films

Maria Illobre [Maquillaxe]



4.POSTA EN ESCEA

4.1 O humor

Ó noso entender, os temas e a situación de carácter máis dramático son as 
que tratadas con humor dan os mellores resultados cómicos. Por iso, a his-
toria de individuos sen nome utilizados para experimentos científicos cada 
un máis cruel que o anterior, é perfecto para ser contada dende o punto de 
vista dun clown: descoñecemento do medio no que se atopa, manipulación 
da súa vontade, desgrazas, accidentes, crueldade, dor, ¡un entorno ideal 
para un pallaso!

Dende logo que a crítica vai da man do humor. As situacións tremendamen-
te crueis ás que ós individuos CO-178 e BO-196 se ven sometidos, a violen-
cia, a deshumanización, o sufrimento e as desgrazas contadas a través da 
óptica dun clown que as padece, adquiren un novo código para comunicarse 
có espectador que emprega a canle da risa e desdramatiza estas situacións. 

Por poñer un exemplo moi coñecido, temos a Charlie Chaplin en “A quime-
ra do ouro” pasando fame e coméndose os cordóns da súa bota a modo de 
spaguettis, tratando este tema, a pobreza e a fame, cun sentido do humor 
que non desvirtúa o sufrimento, se non que o poetiza e o achega de xeito 
máis íntimo a quen o está ver. As cousas que nos fan rir sen dúbida calan 
máis profundamente en nós e quedan ahí impresas. Non perdemos contido 
nin significado, nin se dilúe a crítica ó comportamento humano, se non que 
o aprehendemos dun xeito menos serio e afectado. Neste caso o xogo do 
pallaso axúdanos a comprender íntimamente un tema que quizáis tratado 
doutra maneira resultaría demasiado demoledor e provocaría distancia co 
espectador. Por iso e porque é a nosa experiencia profesional empregamos 
o humor neste proxecto.

Como di Johan Huizinga en “Homo Ludens” o xogo, o acto lúdico, desem-
peña un papel fundamental no desenrolo do coñecemento humano, e neste 
caso a linguaxe do clown servirá como guia interpretativa na escena para 
contar a historia.

--------------

HABITAT proxecto de Pista Catro Productora de Soños 9/15

Imaxe  do filme “A quimera do Ouro” rodada no ano 1925,

de Charles Chaplin.



4.2 Apuntes de dramaturxia

A dramaturxia deste espectáculo vai ter un  tratamento especial durante o 
proceso creativo, que se divide en tres partes:

· Investigación e desenvolvemento de personaxes, escenas e materiais

· Escrita do guión

· Montaxe do espectáculo e axustes de guión durante os ensaios

Queremos traballar cun xénero mixto que inclúe a creación teatral e o guión 
audiovisual, pois a inclusión de videos e a interactuación destes coa inter-
pretación en escena conleva aproximarnos a un método de traballo cercano 
ao cinematográfico.

Estructuralmente concebimos o espectáculo en 5 partes que fan avanzar a 
trama. Traballaremos nunha estructura escenográfica cúbica, a modo de 
terrario, acuario, un hábitat que sofre varias trasnformacións:

a] Cubo aséptico e impersonal. É o experimento de inicio, as cobaias non 
saben onde están nin por que, nin os espectadores tampouco. Sucédese a 
morte de varios suxeitos idénticos con diferente numeración (é o mesmo 
actor), tentando superar as trampas do experimento base, ata que finalmen-
te un o consegue.

O cubo ten os mínimos elementos necesarios para realizar o experimento

b] Cubo terrario-hábitat . É o lugar onde viven as cobaias que sobreviven ós 
experimentos da fase 1. É unha mistura entre un zoolóxico e unha habita-
ción costumbrista. O suxeito que superou a primeira fase é conducido a 
este terrario, onde outra cobaia xa está adaptada dende hai máis tempo.

 É a parte onde se realizan os experimentos de relacionamento, comporta-
mento, convivencia e , ademais de ignorar que forman parte dun programa 
científico.  

c] Cubo laboratorio-quirófano. O cubo volve a transformarse nun lugar 
aséptico parecido a un laboratorio químico, con probetas, microscopios e 
mesiñas metálicas e a un quirófano, con camilla, luces e instrumentos  para 
realizar operacións.  É o momento clownesco e surrealista no que lles practi-
can lobotomías e lles intercambian órganos por instrumentos musicais, lles 
introducen fígados de cabalo ou de morsa, ou lles meten flexos ou manguei-
ras  dentro do corpo.

É cando lles practican lobotomías e lles intercambian órganos por instru-
mentos musicais, lles introducen fígados de cabalo ou de morsa, ou lles 
meten flexos ou mangueiras  dentro do corpo.
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Fotogramas de “The andromeda Strain” ano 1971, do director 

Robert Wise.



É o momento no que toman consciencia do que lles están facendo como 
coelliños de indias e deciden fuxir. 

d] Cubo laberinto-fuxida. Fume, alarmas, láseres infravermellos que impiden 
a saída, o cubo convírtese nun lugar arriscado e difícil para fuxir del. Trátase 
de que agora os dous tentan liscar de alí pero non saben cómo.

e] Cubo laboratorio-quirófano (de novo). Falso final, algo típico nas dra-
maturxias dos proxectos anteriores de Gominola de Can (vs. 3. o equipo) 
“desvelar o truco”: en realidade non conseguiron fuxir, son os delirios de 
un deles, ó que seguen torturando. En realidade revélase que os científicos 
son tamén obxecto dun estudio máis amplo sobre o comportamento dos 
científicos que toman pastillas.

Este primeiro esquema dramatúrxico sérvenos para estructurar o traballo de 
creación de personaxes e escenas.

.   
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4.3 O video 

A intención é a de crear unha dialéctica real entre o audiovisual e o direc-
to,  de tal maneira que gañamos en posibilidades dramáticas e cómicas, así 
como intertextualidade na dramaturxia. 

Apuntes sobre as proxeccións:

O uso das proxeccións de video dentro do cubo e dunha pantalla de plasma 
sobre un pedestal no exterior úsanse para presentar ós diferentes cientí-
ficos, mentres que no espazo do terrario  actuarán os suxeitos das investi-
gacións. Esto pode nalgún momento invertirse, de tal xeito que veremos a 
algún científico expor as súas conclusións en directo nun atril para o públi-
co, mentres que vemos nas pantallas a outros científicos dialogar con el, ou 
ás cobaias sufrindo algún dos seus experimentos. Isto danos unha grande 
variedade para avanzar na dramaturxia do espectáculo e unha oportunidade 
para que os actores adopten diferentes caracteres.  

4.4 A luz e o son

O seu deseño terá lugar unha vez construidas as escenas interpretativas e 
de video, baseándose principalmente na  construcción de ambientes e no 
estudio dos movementos dos actores (partiruras de movemento).

O son: Traballarase con plugins e sintetizadores tipo “retro” e con instru-
mentos electronicos arcaicos (theremin), con influencias dos filmes de 
ciencia ficción de serie B.

Notas de son:  uso de pequenos megáfonos, por  onde pasan as ordes dos 
científicos; as loops stations (máquinas que xeran capas de son en tempo 
real), ideais para facer atmósferas sonoras que captan gravan e reproducem 
a traves de un receptor/micrófono, así coma a posibilidade de utilizar algún 
sensor óptico (http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino) que colocados nunha 
parte da escena recollen o movemento e pasan calquer tipo de informacion 
a tempo real. A expriencia dun dos membros do equipo interpretativo (Bor-
ja Fernández) con elementos sonoros a audiovisuais en escena a través do 
grupo Konik Thtr (expertos en aplicaciones multimedia para espectáculos 
escénicos, no urso “A Escena Aumentada” centro dramático Galego,2008)  
sevirá como referencia no proceso de creación sonora do espectáculo. 
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4.5 A escenografía e atrezzo 

O Cubo é o elemento principal en torno o que xirará toda a atividade 
na obra. Constará dunha estructura metálica que delimita o contido do 
experimento, o hábitat dos suxeitos. Como referencias formais traballarase 
a linguaxe estética dos terrarios  e espazos de investigación dende unha 
mirada cómica do argumento.

En torno a esta arquitectura sinxela, no exterior, engadiranse elementos 
na escena conectados a esta estructura a modo de plug-ins (camara web, 
infravermellos, luces), dando como resultado un núcleo de observación 
(científicos e público).

Por outro lado no exterior de este “terrario” ubicaránse os elementos 
necesarios para que os cientificos expoñan as súas observacións, un atril, 
retroproxeccións, camara web,etc. Sempre dende o punto de vista externo e 
analítico da ciencia.

Funcionalidade no transporte

A idea principal é a de traballar cunha escenografía modular e desmontable. 
A partir do uso de perfiles metálicos. Permitindo optimizar o transporte da 
escenografía e ó mesmo tempo achegarnos a un espacio escénico dunhas 
dimensións axeitadas a cada situación (adaptabilidade no espazo).
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HABITAT proxecto de Pista Catro Productora de Soños 12/15



5. TEMAS E REFERENCIAS

En Hábitat trántanse varios temas relacionados coa liberdade: a falta da 
liberdade e o control da liberdade dos individuos. Son temas clásicos prin-
cipalmente derivados da literatura e da propia historia do século XX, pero 
que continúan moi presentes nos nosos días. Esta temática está contada a 
través dun suposto de ciencia-ficción, e ten relación con outros temas de 
forma tanxencial:

a] Tema da liberación animal: A crueldade e o sufrimento que se lles provoca  
ás cobaias nos laboratorios, en moitos casos experimentos orientados a 
descubrir novos productos de consumo para a industria dos cosméticos.

b] Tema dos dereitos humanos, tortura, Guantánamo: A falta de liberdade e 
a represión que se exerce sobre os individuos para implementar certas polí-
ticas, aínda que impliquen a privación  de dereitos, a tortura, o secuestro ou 
o asasasinato de miles de persoas. 

c] Tema da ciencia: A ciencia considerada coma motor do progreso e do 
benestar, pero tamén usada coma elemento de control dos individuos “peri-
gosos”. 

d] Tema dos hábitos: O hábitat, o lugar no que vivimos, e os hábitos, o que 
acostumamos a facer. A observación dos científicos e as reaccións das co-
baias humanas serven de reflexo para os nosos propios comportamentos.

As referencias en canto a estes temas na literatura e no cine son moi abun-
dantes, sobre todo no século XX, coa aparición das antiutopías ou distopías 
sociais, os futuros catastróficos, a ameaza do control totalitario dos indivi-
duos, as películas de ciencia-ficción e a serie B en xeral. Algúns referentes 
literarios son:

“O Proceso”, de  Franz Kafka, “1984” de George Orwell, “Un mundo feliz” de 
Aldous Huxley, “RUR” de Karel Çapek, “UBIK” de Phillipe K. Dick e algúns 
libros de ciencia ficción de Isaac Asimov como “Viaxe Alucinante”. 

Tamén o “Acto sen Palabras” de Samuel Beckett , polo tratamento que lle 
imos dar ás cobaias humanas, convértese para nós nun  absoluto referente.

A nivel cinematográfico podemos mencionar: 

“Metrópole” de Frizt Lang, “THX1138” de George Lucas, “Brazil” e “12 monos” 
de Terry Guilliam,  “Cube”  e “Cypher” de Vicenzo Natali, “Saturno 3” de Stan-
ley Donen,  “O Planeta dos Simios” de Pierre Boulle ou “A Illa” de Michael Bay.
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Fotogramas do film “Saturno 3” ano 1980, do director 

Stanley Donen.



6.PLAN DE PRODUCCIÓN

A continuación plantexamos un calendario de producción onde aparecen as 
diferentes tarefas básicas e fases para cada equipo de traballo antes da súa 
estrea no mes de OUTUBRO de 2010 no Teatro de Vila Real (Portugal).
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Intérpretes/
Creadores

Texto/
Dramaturxia

Dirección 
Actores

Escenogra-
fía/ Atrezzo

Espazo 
Sonoro

Iluminación
 

Audiovisuais

Caracteriza-
ción

Vestiario

Primeiro 
contacto co 
tema/
Brainstorming

Borrador n.1

Creación 
Personaxes

Creación
Personaxes

Borrador n.2

Deseño

Deseño

Provas

Acompaña-
mento no 
guión

Construcción 
do guión

Construcción 
escenografía

Construcción     
espazo sonoro

Deseño plan 
de gravación

Deseño

Traballo con 
medios 
audiovisuais

Construcción 
atrezzo

Edic. espazo 
sonoro

Gravacion/
edición

Sesións de 
maquillaxe

Construcción    

Ensaios

Axustes       
ensaios xeráis

Dirección

Provas

Ensaios Xerais

Dirección

Deseño final

Gravación da 
estrea

Sesións de 
maquillaxe

Cargo Abr. Mai. Xuñ. Xul. Ago. Set. Out.
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Administración

Distribución

Producción

· Control de gastos/ ingresos.

· Altas na seguridade social. Plan de contas.
· Xestión do persoal do proxecto, condicións económicas.
· Peche de contas, 15 dias despois da estrea.

· Elaboración dun PREDOSIER COMERCIAL, búsqueda
  de primeiras representacións.
· ESTREA, COBERTURA INFORMATIVA
  (medios de comunicación, revistas especializadas, etc).
·  Post-estrea, preparación do pack de venta (dossier, video, etc). 
· Comezo da venta, Abril 2010.

· Deseño calendario producción.
· Programar reunións do equipo de traballo en cada fase. 
· Control de resultados, en cada fase e en cada equipo de traballo. 
· Xestión do persoal do proxecto (condicións técnicas).
· Resolución de incidencias. 
· Peche da producción, 15 dias despois da estrea.
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