PLASTIC é un espectáculo de danza contemporánea que
reflexiona sobre o rol da muller na sociedade de consumo.
A bailarina, como se dunha boneca Barbie se tratara, transpórtanos nunha viaxee dentro do seu envoltorio de
plástico, baleiro por dentro e hermético ao exterior. Pero o plástico ten outras funcións que no se ven. Pode ser
un elemento para conservar e preservar un contido importante. Protexer o corpo que transporta as nosas
experiencias e emocións.
¿Como escollemos o que queremos mostrar e ocultar do noso corpo?
¿Que momentos vitais se almacenan nel?
¿Cales se gardan e cales se esquecen?
¿Como transformamos os nosos corpos para ocultar as nosas emocións?
¿Que deixamos transparentar a través do plástico que nos envolve?
Paula Quintas atopa o seu lugar nun terreo que mistura o teatral e o coreográfico para cuestionar o rigor que
exerce a sociedade sobre a apariencia externa da muller. Un rol encorsetado do que pretende liberarse nun
exercicio de ruptura dos estereotipos de control e a frivolidade desas miradas que non ven máis alá do
superficial.
PLASTIC é un espectáculo que transmite un discurso positivo de liberación.
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Paula Quintas é bailarina, alambrista circense, coreógrafa visual e pedagoga.
Foi co-directora do Festival Corpo(a)terra ata 2021 e actualmente do Festival 6coreógrafas da Estrada e
ABANEA. Traballa coa pedagoxía da danza con nenxs en Danza Alfaia, cunha liña de investigación
contemporánea arredor do corpo, pedagoxía alternativa, en Santiago de Compostela.
Fundadora de Project C-F Dance, cofundadora de Voltage Opposites Project, anteriormente traballou para
outras compañías fóra de España. Nos últimos años pertenceu á compañía TrasPediante e actualmente a
Determinada Compañía xunto con Marta Alonso Tejada, coa que ten dous espectáculos en cartel: Nina
Ninette e Up2down, ademáis dos seus espectáculos como compañía propia: Analepsis, SET e
Multiperspectivas.
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