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Mapas de outros corpos 
Intercepta a linha  
Continua, estás dentro 
Não temas, a Natureza aborrece o vazio 
Como as ondas do oceano a querer ser oceano 
Assim somos 
Continua 
Segue-me 
Eu, sigo-te 

A peça surge como una necessidade de investigação de movimento, baseada  
no mundo dos refugiados e das fronteiras. Barreiras fronteiriças que, durante  
séculos, colocamos entre mundos, países e pessoas. Esta distancia, real e  
hipotética, situa a ambos intérpretes em una relação de aproximação e  
afastamento, de poder e sublevação, compartilhando uma premissa 
comum: a impossibilidade da fronteira contra nós próprios. 
Esse relacionamento torna o intérprete rebelde, fraco, compassivo, agressivo,  
obediente e invasivo com o outro, resultando num relacionamento visceral  
humano. Perguntamos a nós mesmos: o que acontece com os homens que na  
violência sobre passam o interdito? 

Duraçao: 15 minutos.  
·Mençao especial La Espiral Contemporánea, Santander, 2019 
·1º Premio Bailando con Piedras – Certamen Coreográfico Internacional Burgos – NY, 2019  
·Mençao especial Festival Corto In Danza, Italia, 2019  
·Premio Danza no Claustro no Festival Sólodos en Danza Ourense, 2016  
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COLECTIVO GLOVO (ESPAÑA-PORTUGAL)  
Nascido em 2016 em Valência, sob a direção e criação de Esther Latorre e Hugo Pereira. 
  
Com a peça M A P A (2016), já percorreu vários festivais e circuitos de dança, como: 
-SPORTING LADOS DANZA RUSSAFA, Valencia (2016)  
-CIRCUITO BUCLES, Valencia (2016)  
-Invitados CERTAMEN COREOGRÁFICO GERARD COLLINS, Valencia (2016)  
-CERTAMEN INTERNACIONAL SOLOS Y DÚOS Sólodos EN DANZA, Ourense (2016). Concedido pelo júri 
-DANZA NO CLAUSTRO Encuentro de artistas Iberoamericanos, Sólodos EN DANZA, Ourense (2017).  
-FESTIVAL INTERNACIONAL CAMP_iN, México (2017). Encenação e workshop pelos intérpretes. 
-FESTIVAL HERDANZA, Santiago de Compostela (2017). Encenação e workshop pelos intérpretes. 
-MOSTRA INTERNACIONAL MIM, Valencia (2018)  
-FESTIVAL COREOGRÁFICO ALMADA, Portugal (2018)  
-FESTIVAL CORTO IN DANZA, Italia (2019). Mençao especial do júri. 
-CERTAMEN INTERNACIONAL DE COREOGRAFÍA BURGOS – NY (2019). Primeiro Premio (Bailando con piedras)  
-LA ESPIRAL CONTEMPORÁNEA, Santander (2019). Mención especial del jurado.  
-CARTOGRAFÍA DO MOVEMENTO, Lugo (2019)



ESTHER LATORRE FERNÁNDEZ (GALICIA, ESPAÑA)  
Desde muito jovem, começa a sua formação e paixão pela dança e o movimento. Em 2003, submerge-se no mundo da dança clássica que, num futuro, levar-lhe-
a a explorar novos âmbitos das artes cénicas. Galega de nascimento, completa a sua carreira especializando-se e gradua-se em dança contemporânea no 
Conservatório Profissional de dança de Lugo, formando parte da que seria a primeira promoção de profissionais da dança contemporânea da Galiza. É também 
diplomada em Magistério de Educação Física na mesma cidade. 
Desde então, trabalhou com companhias como a Jovem Companhia de Dança Gerard Collins (Valencia), Moudança (Valencia), Companhia de Dança do Norte 
(Portugal)…ou a companhia valenciana Maduixa Teatre, da qual forma parte actualmente e junta a qual foi premiada recentemente com o Premio Max ao Melhor 
Espectáculo de Rua com “Mulïer” 
Em 2016 forma o colectivo GLOVO, junto ao bailarino Hugo Pereira, criando a peça “MAPA”, premiada no festival de solos e duetos SÓLODOS EN DANZA 
2016. 

HUGO PIRES PEREIRA (PORTUGAL)  
Natural do Porto, começa a sua formação no Conservatório de Dança de Aveiro, onde posteriormente, se gradua em 2015. Recebe diversas formações em 
dança contemporânea com mestres como: Akram Khan Dance Company, Sagi Gross (GrossDanceCompany, NEDERLANDS), Shirley Esseboom (NEDERLANDS), 
Víctor Hugo Pontes (NomePropio, PORTUGAL), Bruno Alexandre (PORTUGAL), Carmela García (Otradanza, ESPANHA), Julia Weh (ALEMANHA), Romulus Neagu 
(PORTUGAL)… 
Integrou o elenco da Companhia de Dança do Norte na produção 2015-2016 “Barulhos Nossos”, e participou em diversos festivais nacionais e internacionais de 
criação. 
Actualmente está imerso no projecto GLOVO no qual, junto a Esther Latorre, desenvolve a sua tarefa como criador e interprete. Deve-se destacar o recente 
galardão no festival de solos e duetos SÓLODOS EN DANZA 2016 com a peça “MAPA”, a qual foi seleccionada para formar parte do festival Camp In Encuentro 
Escénico de San Luís de Potosí, México.   





www.colectivoglovo.com 
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