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Miluka Suriñach Sevilla, 1981

Miluka Suriñach, de raíces vascas e catalanas, naceu na Sevilla dos oitenta, onde iniciou, aos 13 anos, os estudos de 
Arte Dramático. Durante 5 anos descubriu o poder onírico e creativo do teatro, así como o seu amor pola interpretación.
Máis tarde iniciou a súa formación como avogada e o que sería unha exitosa carreira no mundo do dereito, pero deixar 
xamais de alimentar a súa verdadeira vocación, esa que, tras catro anos de xuízo en xuízo, a levou a colgar a toga e dedi-
carse en exclusiva ao mundo da interpretación. Despois de tres anos de experimentación e investigación no Laboratorio-
escola de Expresión Corporal Dramática dirixido por Jessica Walker (Barcelona), hai ano e medio instalouse en Madrid para 
emprender unha viaxe apaixoante e profesional por todos os territorios do cine e o teatro.
Entre as súas creacións personais encóntranse, no ámbito do teatro, «Me rindo» e «Te quedas a Dormir»; e no da Curto-
metraxe, «Lo dejo todo», «Cinco razones para que vuelvas conmigo» e «Sumas y restas». Obras que compaxinou coas súas 
xiras en 2011 coa compañía do Laboratorio (Cataluña e Euskadi) e Good Idea Company (Brasil), e coa súa participación 
no Festiclown Palestina (Cisjordania).

PALLASOS EN REBELDÍA - AGUA, DOLOR Y ESPERANZA
Un proxecto de circo en medio da ocupación israelí, a dirección artística de Iván Prado, catro 
corazóns bombeando, e a auga como centro nuclear.
Durante unha semana o lucense Iván Prado dirixíu a «Palestinian Circus School» de Ramallah, 
unha semana intensa e profunda onde estes catro rapaces de Yenín que viviron o bombardeo 
infernal da súa cidade nove días e nove noites, reflexionan, loitan, choran, súan e rin pulsando a 
vida que agocha este espectáculo de novo circo sobre a auga e a ocupación israelí.
Auga, Dor e Esperanza, retrata ese camiño de busca e creación que Iván Prado inspirou a esta 
«Troupe» de Circo.

No Lizarrán, Ourense, do 2 ao 30 de novembro

Aitor Uve Fernández 1988

Aitor Uve é un profesor, músico, fotógrafo e artista gráfico da cidade de Ourense. Dende o seu estudio, situado no barrio 
do Couto, desenvolve unha fotografía diferente, debuxada ao seu antollo, cun tinte persoal e inimitable. Recentemente está 
inmerso nun ambicioso proxecto: «Aa mil caras da música ourensá», un traballo co que pretende realizar unha homenaxe 
a todas as persoas vinculadas á frondosa vida musical de Ourense que participan activamente, loitando por conseguir unha 
escena musical independente na cidade.

MARBLES
As fotografías de Marbles son, a simple vista, como as bólas: representacións cristalinas e 
de relativa e infantil sinxeleza, pero que encerran un trasfondo de simbolismo e analoxía con 
cruentas situacións da vida e a actualidade.

Na cervexaría O Moucho, Ourense, do 2 ao 30 de novembro
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