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Aruku – Camiñar abre as Matinais 
Musicais de outono da Cidade da Cultura 
transportándonos entre Xapón e Galicia. 
A engaiolante voz de Ryōko Aoki, 
artista internacional que se desenvolve 
nun mundo fundamentalmente 
masculino, o do teatro Noh, ofrécenos 
a oportunidade de afondar nun estilo 
de canto único que forma parte dunha 
das manifestacións máis antigas 
e destacadas do drama musical 
xaponés. Ademais, a súa presenza 
en Galicia dará orixe a unha nova 
creación musical contemporánea para 
celebrar o irmandamento das rutas de 
peregrinación do Camiño de Santiago e 
o Shikoku Henro.

O programa, confeccionado a 
medida, reúne precisamente a unha 
compositora orixinaria de Shikoku, 
Noriko Kawakami e a un galego, 
Xacobe Gaspar, que compuxo tamén 
unha obra para dous pianos na que 
reflexiona sobre a dicotomía e o fondo 
filosófico de ambos camiños. Ryōko 

Aoki estará acompañada polo dúo de 
pianistas Haruna Takebe e David Durán, 
de Vertixe Sonora, que encerra en si 
mesmo a dualidade Shikoku/Galicia. 

PROGRAMA
— Xacobe Gaspar (Mos, 1975): Nōkyōchō 
/ Libro de escoitas II para dous pianos 
(2020)
— Noriko Baba (Niigata, 1972): L’oiseau à 
deux têtes para voz Noh e dous músicos 
(2012/18)*
— Noriko Kawakami (Ehime, 1955): 
aruku – walk para voz Noh e dous pianos 
(2022)**

* Estrea en España / ** Estrea mundial

ARUKU – CAMIÑAR
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David Durán e 
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12H, MUSEO CENTRO GAIÁS 

Foto: Masanori Akao

Gaiás, Cidade da Cultura Matinais Musicais



INTÉRPRETES

Ryōko Aoki (teatro Noh)

Ryōko Aoki ocupa unha posición 
única no eido do teatro Noh como 
cantante e intérprete feminina. Actuou 
en varias obras tradicionais de Noh, 
historicamente reservadas aos actores 
masculinos. Ademais, é a pioneira 
e a inspiración dunha nova forma 
artística que combina utai (a recitación 
tradicional de Noh), coa música 
contemporánea. Para ela escribíronse 
máis de 50 obras. En 2013, Ryōko Aoki 
debutou no Teatro Real de Madrid 
coa ópera La conquista de México de 
Wolfgang Rihm. Durante a tempada 
2017/18 realizou as estreas mundiais 
de dúas obras compostas para ela: 
Two Souls, de Federico Gardella, no 
Teatro do Maggio Musicale Fiorentino 
e Futari Shizuka, de Toshio Hosokawa, 
co Ensemble Intercontemporain na 
Philharmonie de París e na Kölner 
Philharmonie, con máis actuacións na 
Universidade de Toronto, o Festival 
TTIMF en Tongyeong/Corea, o Talea 
Ensemble en Nova York e o Suntory 
Hall Summer Festival 2021 co Ensemble 
Intercontemporain. Tamén interpretou 
Secret kiss de Peter Eötvös, estreada 
por Gageego Ensemble en Konserthus 
Göteborg, seguida de representacións 
en Tokyo Bunka Kaikan e na Casa da 

Música Porto con Remix Ensemble. Os 
aspectos máis destacados da tempada 
2021/22 inclúen a estrea mundial de 
ZELLE: Wenn es dunkel wird, de Jamie 
Man, con LOD muziektheater, con 
actuacións en deSingel Antwerpen, 
Theatre Casino Zug e Grand Théâtre 
Luxembourg.

Haruna Takebe e David Durán 
Arufe (dous pianos)

Dúo de pianos e solistas de Vertixe 
Sonora desde a súa fundación en 2011. 
Vertixe Sonora é unha agrupación 
constantemente convidada nos máis 
importantes festivais tanto en España 
como no estranxeiro, e os seus rexistros 
discográficos publícanse en prestixiosos 
selos como Wergo e Neos.

Haruna Takebe graduouse na 
universidade Toho Gakuen de Tokio, 
na Universidade das Artes de Berlín e 
no Conservatorium van Amsterdam. 
Actuou como solista coa Orquestra 
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Sinfónica de Berlín, a Orquestra 
Filarmónica Checa ou a Real Filharmonía 
de Galicia e ten realizado gravacións 
para piano en solitario e xunto ao 
grupo Airas Ensemble; Catedrática 
da Elisabeth University of Music de 
Hiroshima, actualmente é pianista da 
Escola de Altos Estudos Musicais.

David Durán está considerado 
pola crítica como un dos mellores 
pianistas de música actual en España. 
Comezou os seus estudos da man de 
Martín Millán Torrado, quen sempre 
dirixiu a súa educación pianística e 
musical. Continuou no Conservatorium 
Van Amsterdam con Matthijs Verschoor 

e na Liszt Academy de Budapest con 
Jeno Jandó. En 2015 levou a cabo unha 
estadía de investigación na Universidade 
Nacional das Belas Artes e Música de 
Tokio, e no 2017 doutorouse en Historia 
da Arte e da Música na Universidade 
de Santiago de Compostela, cunha 
tese sobre o compositor xaponés 
Toshio Hosokawa. A súa actividade 
como instrumentista mereceulle varios 
recoñecementos e o convite a recitais 
ou para impartir cursos en diferentes 
institucións de ámbito internacional.
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CALMA E ALGO MÁIS 

Lucía 
Martínez 
Cuarteto
23 DE OUTUBRO 2022
12H, EDIFICIO FONTÁN 

A compositora e multi-instrumentista 
viguesa Lucía Martínez chega ao Gaiás 
para presentarnos o seu último traballo 
acompañada por tres músicos e amigos 
—João Pedro Brandão, Pedro Neves e 
Carl Minnemann— cos que forma o Lucía 
Martínez Cuarteto, un proxecto nacido 
na escola de Jazz no Porto hai máis de 
12 anos.

O repertorio que interpretarán 
nas Matinais Musicais de outono, reunido 
baixo o título «Calma e algo máis», é 
unha homenaxe ao momento presente, 
un convite a pechar os ollos e a respirar, 
buscando ese sosego que enche a vida de 
luz.

Oito pezas orixinais que beben de 
músicas moi diversas, as mesmas que 
Lucía Martínez vén explorando ao longo 
da súa traxectoria: folk, música clásica, 
flamenco, world-music e, por suposto, 
jazz, entre outras moitas.

PROGRAMA
— Hospital de objetos rotos
— Para llegar
— Calma
— Historia del azufaifo
— Ojitos de mar
— Esperanza
— Nana
— Perto do 177 rúa de Moreira Porto

Foto: Alba García
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INTÉRPRETES
Lucía Martínez – Batería, 

percusión, electrónica e composición
João Pedro Brandão – Saxo alto e 

frauta traveseira
Pedro Neves – Piano
Carl Minnemann – Contrabaixo

Lucía Martínez Cuarteto

Lucía Martínez Cuarteto é un proxecto 
liderado pola viguesa Lucía Martínez 
(batería, percusión e composición), 
xunto a João Pedro Brandão (saxo alto e 
frauta traveseira), Pedro Neves (piano) e 
Carl Minnemann (contrabaixo). O grupo 
ten participado en numerosos festivais 
internacionais e nacionais, situándose 
como unha proposta madura, avanzada 
e sólida, aberta non só aos escenario 
de jazz senón tamén aos ámbitos da 
música contemporánea e as novas 
músicas.

O proxecto, froito da amizade, 
naceu en Porto hai máis dunha década 
e neste tempo pasou por varias 
mudanzas, ampliacións de familia, 
pandemia e outras vicisitues, editando 
dous álbums no camiño: «Soños e 
delirios» (Karonte/Nuba Records, 2009) 
e «De viento y sal» (Karonte, 2014). Logo 
dun período de incerteza no ámbito 
musical, o grupo presenta un repertorio 
totalmente orixinal creado desde o 
amor pola música, o respecto polos 
músicos, pola amizade e, en definitiva, 
desde a celebración da vida.
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ARXIS Ensemble pecha o ciclo de 
outono 2022 das Matinais Musicais na 
Cidade da Cultura con «Sobre a noite», 
unha proposta que traza un percorrido 
xeográfico e sonoro polos últimos 50 
anos da música contemporánea.

As obras de Hosokawa (Xapón), 
Scelsi (Italia), Saunders (Reino Unido-
Alemaña), Posadas (España) e do galego 
Miguel Matamoro son cinco formas de 
achegarse á comprensión da música 
de vangarda. En cada unha delas, o son 
dos instrumentos parece conxelarse, 
insinuar que hai corpos que vibran con 
eles, que o espazo se forma ao redor da 
vibración dos corpos. 

A música como un espazo escuro 
que sustenta xestos, imaxes, retratos. 
Un son que se volve tanxible como a 
carne e visible como as sombras. Cinco 
grandes lenzos que confunden o ollo co 
oído.

PROGRAMA
— SEN V (1991-1992) | Toshio Hosokawa
—Riti, i funerali di Carlo Magno (1976) | 
Giacinto Scelsi
—Bass Drum (2017-2018) | Rebecca 
Saunders
—Lied ohne Wörte (2015) | Miguel 
Matamoro*
—Versa est in luctum (2002) | Alberto 
Posadas

* Estrea en Galicia

SOBRE A NOITE  

Arxis 
Ensemble
27 DE NOVEMBRO DE 2022
12H, EDIFICIO FONTÁN 

Foto: Hugo Gómez-Chao
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INTÉRPRETES
Iñigo Setuaín – Saxofón
Anna Grenzner – Violoncello
Nikola Tanaskovic – Acordeón
Noè Rodrigo – Percusión
Sergio Sande – Electrónica
Aitor Vázquez – Dirección

ARXIS Ensemble

ARXIS Ensemble é unha formación de 
música contemporánea que nace co 
obxectivo de ser un punto de encontro 
entre intérpretes, creadores e público 
no campo da música de hoxe en día. 
Centra a súa actividade no traballo man 
a man con compositoras e compositores 
do noso tempo, así como en 
intercambios nacionais e internacionais 
para situar a Galicia como uno focos 
da arte de vangarda. Apostando pola 
programación de repertorio da música 
do últimos cincuenta anos, ARXIS 
Ensemble pretende abrir diálogos 
sobre a creación recente a través de 

concertos, conferencias e talleres, 
vinculando a música con outras 
disciplinas artísticas.

Os seus integrantes centran 
a súa actividade na interpretación, 
a investigación e a posta en valor 
da música de vangarda. Participan 
en proxectos multidisciplinares, 
teatro musical, ópera, performance, 
improvisación e música electrónica, 
reformulando continuamente o papel 
do músico hoxe en día, a súa vinculación 
coa escoita e a procura de innovación na 
arte sonora.
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Entradas á venda en Ataquilla.com 
(5€+ gastos de xestión. Descontos aplicables)

Matinais Musicais infantís—Corresponsables no Gaiás: 
actividade de balde dirixida a nenas e nenos de 5 a 10 anos 
para favorecer a conciliación das nais e pais que asisten aos 
concertos.

Máis información na web cidadedacultura.gal


