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SINOPSE
Platón érguese da súa tumba máis de dous mil anos despois de morto e
atópase ante un gran pesadelo. A caverna que el mesmo describiu como
exemplo do peor e máis decadente do ser humano tense realizado e
consumado no aparato do televisor... Amigos! tras máis de vintecinco séculos
de historia, de novo, ante nós, máis real que nunca... A caverna de Platón!!
DESCRIPCIÓN
O proxecto consiste nunha instalación multimedia (performance) que
recorrendo a linguaxes completamente contemporáneas (danza, teatro,
vídeo...) recrea o famoso relato platónico da caverna pero esta vez en
referencia ao aparato do televisor. Do que se trata é de darlle significatividade á
filosofía e deixar ver cómo permite pensar aínda o noso presente. O resultado é
un “espectáculo” que perfectamente poden entender as novas xeracións, que
lles é agradable e atrevido nas súas formas, pero que no fondo non deixa de
falar dos principios fundamentais da nosa tradición, en relación directa co
currículo de bacharelato.
CONTEXTO
A obra está especialmente pensada para estudiantes de bacharelato e pódese
levar perfectamente aos centros de ensino. De feito a instalación técnica é
adaptábel a diferentes espacios como poden ser salas amplas de audiovisuais,
salón de actos, pavillóns, etc. Tamén é perfectamente válida para o público en
xeral interesado nas linguaxes contemporáneas, na fusión de cine e teatro, e a
súa relación coa pedagoxía.
Por iso tamén cabe facerse en salas de
exposicións, eventos culturais, festivais, museos...
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O EQUIPO:
Manuel Cebral
(idea orixinal, creación do proxecto + performer)

A miña chegada ao teatro, á escena, é a través do pensamento, da filosofía –
son doutorando na USC en Arte, Filosofía e Creatividade. As vertentes
contemporáneas do post-estructuralismo francés (Gilles Deleuze, Michel
Foucault, Antonin Artaud…) lévanme, empúrranme a este espacio: alí onde as
forzas, de todo tipo, verdadeiramente se manifestan. A tarefa de abrir un
vínculo físico co pensamento. Tamén a tarefa de crear: un espacio no que ese
vínculo, precisamente, sexa posíbel, o establecemento do real. Xa antes tiña
interese e practicaba o ioga, a meditación, as artes plásticas... Mais é a partir
desta decisión pola escena, desta atracción, deste desexo que se me fai claro,
que comezo a tomar clases de danza contemporánea. É dende 2006 que non
deixo de facelo, e de tomar os cursos e talleres que podo. Aproveito que en A
Coruña se institúe o Centro Coreográfico Galego e acudo intensivamente a
tódalas súas propostas. Clases con Armando Martens, Beatriz Pérez, Alexis
Fernández, Carlota Pérez. Talleres con Jurij Konjar, David Zambrano, Chevy
Muraday, Michael Dietz. Ademais de compartir procesos creativos con artistas
en residencia do Centro Coreográfico Galego. Coñezo ás diferentes compañías
da cidade e xorde a posibilidade de montar xunto a ALMACABRA o meu
primeiro proxecto: A caverna de Platón, ópera prima na que poño sobre a mesa
as miñas ideas acerca de todo isto, extraídas da miña experiencia, lecturas,
reflexións, sensacións, conclusións. A caverna de Platón é un híbrido de moitas
cousas: entre teatro e cine, entre teatro e danza, entre pensamento e
movemento, entre espectáculo e pedagoxía... Pois a obra ten, como digo, unha
proxección pedagóxica (de ir a centros de ensinanza) mais non
exclusivamente; cada vez máis amósase o seu carácter plenamente
contemporáneo, apta para diversas situación se públicos. O proxecto pretende
continuar a través dos seguintes “capítulos” que podes consultar en
www.oteatroresoante.es, onde se desenvolve o groso do proxecto.
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Nando Llera
(personaxe de Platón)

Comezo a facer teatro dende que teño memoria. O colexio e o grupo de teatro
da Casa de la Cultura de Móstoles ofrécenme os meus primeiros personaxes.
Despois chega o grupo de teatro Bambalinas do instituto en Fuengirola con “El
retablo del flautista”, “Prohibido suicidarse en primavera” ou “El circo”. Hip-hop,
blues, flamenco, guitarra, baio… Estudio durante seis años no Taller de Teatro
Permanente da Universidad Popular de Mijas e entre os anos 1997-01 realizo a
Licenciatura en Arte Dramático na especialidade de Interpretación Textual na
E.S.A.D. de Málaga. Ao acaba-la carreira realizo o C.A.P. pola Universidad de
Málaga e inicio os estudios de Dirección de Escena y Dramaturgia. En 2002,
xunto con outros compañeiros, fundamos a Asociación Cultural Nomundoteatro
en Málaga, traballando como actor e director en varios espectáculos e
impartindo talleres de interpretación e Commedia dell’Arte. Co tempo, aumenta
o meu interese polo teatro físico, o que me leva a profundizar na Commedia
dell’Arte viaxando a Italia á Scuola Internazionale dell’Attore Comico de Antonio
Fava e ampliar estes coñecementos con Claudia Contin, Ferrucio Merisi y Carlo
Boso. Tamén estudio mimo con Blanca del Barrio e Fabiana Gastaldello e
clown con Juan Gatto, Carlo Colombaioni, Joseph Collard e Nola Rae. Para
seguir ampliando a miña formación como actor e director, estudio con mestres
como Julio Fraga, José Luis Raymond ou LLuís Pascual. Durante todo este
tempo, a miña faceta musical se dirixe cara estilos máis depurados, formando
parte dos Coros de Ópera das Orquestras Sinfónicas de Málaga e Galicia,
traballando en diversas óperas e zarzuelas; e estudiando frauta traveseira e
jazz na Escola de Música de A Coruña. Dende que empecei a formarme ata
hoxe, traballei en compañías como Patateatro, Drao Teatro, Tramboyo Teatro,
Teatro del Gato, Ávalon, Art-Monium, Danthea, Compañía Casa Hamlet, Ancora
Produccións ou Teatro para un Nuevo Milenio, en series de tv como
“Mediterráneo” de Tele5, “Arrayán” e “Plaza Alta” de Canal Sur, “Valderrei” da
TVG, curtametraxes como “La semilla del Labrador”, “El túnel”, co que gañei o
Premio ao Mellor Actor del Festival de Cortometrajes SuelR, “-M-”, “El
guionista” ou “Soños de talco”, ademais de colaborar en prácticas da Escola de
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Imaxe e Son de A Coruña e a Escola Galega de Cine e en diversos spots
publicitarios e videoclips e películas como “Torrente II” de Santiago Segura y
“The Bridge of San Luis Rey” de Mary McGaughan. Dende o ano 2002 imparto
talleres de Commedia dell' Arte e dende o curso 2007-08, son profesor de
Interpretación na ESAD de Galicia. Actualmente formo parte da Asociación
Cultural Manicómicos de A Coruña, onde entro en contacto con algúns dos
seus membros e fundamos a Compañía Almacabra Teatro-Circo, na que
traballo como actor e director.
Rosalía Pombo
(performer)

VERBO dende que sabe usa lo bolígrafo é que ela xoga a plasmarse no papel.
Participa en revistas estudiantís e dixitais durante o instituto. Aos 17 lisca pa
Madrid a estudiar entre outras cousas periodismo na Univ. Complutense. Nesta
época xunto con outros compañeiros de viaxe funda o proxecto cultural e
literario: EQUIPAXE DE MANO, no que publica e actúa. Tamén entra a formar
parte do taller de creación literaria da Asociación Colegial de Escritores de
España dirixida polo escritor e filósofo Andrés Sorel. Publica artículos de
creación e crítica de arte no periódico DIAGONAL, e nas revistas LunaPuta,
Tesauro... Aproveita a actividade cultural da capital e participa activamente nos
contínuos recitais perfopoéticos das principais salas: Artépolis, Tesauro,
Ladinamo, Los Jacintos, etc. Autoedita o seu primeiro poemario: DESNUDEZ
TÓXICA que presenta na sala-teatro Artépolis e máis adiante teatralizará en
distintos escenarios . Traballa como representante da editorial LaVerde
Edicións, e Lea Editorial. CORPO No colexio estudia ximnasia deportiva no
Centro Liceo La Paz de Coruna. Así como outros deportes: natación,
submarinismo...xa en Madrid aos 18 indaga na actividade danzística e teatral:
estudia danza contemporánea na escola profesional de danza Carmen Senra
ca directora Ánxela Rodríguez, e danza butoh con W.Wells. Aproba o acceso
ao conservatorio de danza contemporánea Mariemma de Madrid pero decide
estudiar danza clásica ca maestra rusa Tatiana Stepanova becada para un ano
intensivo nesta materia así como en danzas de caracter, historia da danza e
coreografía. Continúa a súa formación en Xapón, no A.I.S BALLET JAPAN, e
de volta a Madrid viaxa a Alemania e Suíza realizando performances e
formándose na Palucca Shule de Dresden: profundizando nas obras dos
principais coreógrafos contemporáneos(Fosaythe, T.Brown, J.Limón). De volta
En madrid participa cas súas creacións(Desnudez Tóxica, Berlín, Unser
Spiele...) como directora e intérprete: No II festival Arte en la ciudad organizado
polo colectivo TRANSFIGUART nos exteriores do Museo Reina Sofía, na Feria
5

A CAVERNA DE PLATÓN
www.oteatroresoante.es
Internacional de Arte Independiente de Madrid, na Sala Nietzche, no Centro de
nuevos creadores de Madrid, etc...Colabora co colectivo JA! Co que actúa na
Casa de galicia en Madrid, na sala O NAVEGATORIO, etc. Tamén actúa co
colectivo TRANSFIGUART como artista invitada en diversos proxectos, como
na gala do programa MIRADAS 2 de tve2 ca obra “Mater”. IMAXE estuda guión
cinematográfico na ECAM(Madrid). Coguionista das obras: ATMA (1º premio
GALIZAcrea 2007 á mellor curta experimental, DIR.:Guillermo Maceiras), EL
GORDO Y EL FLACO(largometraje en vías de producción, DIR.:Dani de la
Cámara). Traballa como Axte. de dirección e producción na productora Lúa
Films, e noutras obras visuais.MATERIA dende o 2008 diseña e fabrica a súa
primeria colección textil en colaboración ca súa aboa paterna Carmiña; nestes
momentos o proxecto segue a tentar avanzar ca axuda da outra aboa: Lola.
ORGANIZACIÓN Membro da organización no festival FRINGE FESTIVAL 2005
de Edimburgo; Co-organizadora del IIFestival Arte en la ciudad, Madrid (2006);
Programadora cultural da Casa de Galicia en Madrid (2006-2008) co seu
proxecto ReCreaGalicia. IDEAS Actualmente estuda filosofía (UNED), participa
no proxecto creativo integral La Savant Mélangé, é mestra de teatro e danza na
Asoc.Cultural As Pozacas(Malpica) e de Kung Fu. Publica creacións literarias
no portal virtual da ACE, colabora como creadora e intérprete en proxectos
varios, entre eles “Elementos”, mestura de fotografía, poesía e corpo.
Germán Gundín
(técnico de luz, son e audiovisuais do proxecto)

Música, teatro, audiovisuais… Violín e Linguaxe Musical no Conservatorio de
música de A Coruña durante cinco cursos e mestre Don Antonio Soto Limeses
durante oito anos. Baixo na Escola de Músicos de A Coruña con Quique
Alvarado. Baixista, corista e arreglista da banda de Punk Atlántico “Zumbido”
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fundada en 1997. Django Edwuars ou Leo Bassi como formadores en clown e
identidade cómica. Técnico Superior en Realización de Audiovisuais e
Espectáculos dende 2006 e Taller de Construcción do Guión con José Luis
Borau. Traballo profesionalmente en produccións de Xamalú Filmes, Lúa Films,
Congo Producciones, Continental ou Ardora Films e en espectáculos teatrais
de Compañías como Caramuxo Teatro, San & San, Colombaíños,
Manicómicos, David Perdomo, Compañía Elefante Elegante ou Almacabra
Teatro.
NECESIDADES TÉCNICAS
A caverna de Platón pódese desenvolver perfectamente nunha sala ampla e
baleira, sen butacas cun mínimo duns 6 m x 12 m e na que nós instalaríamos
todo o equipo. Non se pode facer en teatros convencionais cando estes teñan
as butacas fixas que non se poidan sacar. Con todo, agradecemos espacios
nos que haxa instalacións de luz e son así como proxector e pantalla de
proxección audiovisual. Consulta a continuación o deseño técnico do espacio.
Electricidade: IdealMínimo-

a partires de 6500 W (30A 220V)
3500 W (15A 220V)

Número de persoas que interveñen: 4 incluído técnico.
Duración da performance: 50 min.
Idioma: galego.
Público: aínda que especialmente pensada para estudantes de bacharelato o
seu carácter contemporáneo (audiovisuais, danza...) faina atractiva ao público
en xeral interesado nestas linguaxes.
Caché: 1500 euros + IVA (para circuítos profesionais); 1000 euros (todo
incluido) para centros escolares IES.
Información e contato: info@oteatroresoante.es, tf: 600708450 (manuel).
Máis información en: www.oteatroresoante.es
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RIDER TÉCNICO
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FOTOS A CAVERNA DE PLATÓN
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Podes ver estas imaxes a tamaño ampliado na galería do proxecto:
http://www.oteatroresoante.es/mi_galeria/index.html
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Tamén se o requires podes solicitarnos o material audiovisual que se proxecta
na instalación editado especialmente para ser tamén visionado
independentemente:

Duración 13’32 + extras.
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"Houbo (Hegel, Sartre) a filosofía-novela; houbo a filosofíameditación (Descartes-Heidegger). Velaquí, despois de Zaratustra, o
retorno da filosofía-teatro. En absoluto reflexión sobre o teatro; en
absoluto teatro cargado de significacións. Senón unha filosofía
convertida en escena, personaxes, signos, repetición dun
acontecemento único e que non se reproduce xamais"
Michel Foucault, Ariadna colgouse.
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www.oteatroresoante.es
www.invisibel.net
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