
UNHA PERFORMANCE ACÚSTICA
Wendy vai a México é un cómic sonoro creado a partir de 
fragmentos da primeira novela da dramaturga e creadora 
de instalacións teatrais austríaca Natascha Gangl. Esta 
obra foi publicada pola editorial Ritter en 2015. 
Galardoada en abril deste ano co prestixioso “Das lange 
brennede Mikro” no Berliner Hörspielfestivals da capital 
alemá, en Wendy vai a México escoitaremos un relato 
surrealista e disparatado sobre Wendy, a protagonista dun 
cómic para rapazas amazonas de mediados dos oitenta.
Neste drama radiofónico, que abarca un impresionante 
panorama acústico, mestúrase música punk, gravacións de 
campo, electrónica analóxica, cintas e instrumentos acústicos.

O TEXTO
No mundo xermanofalante, unha xeración de nenas medrou con 
Wendy, unha personaxe de cómic que apareceu por primeira vez 
en 1986: a revista pode entenderse como unha revista de estilo 
de vida para nenas amantes dos cabalos.
Wendy é unha rapaza loura que acabou por participar en carrei-
ras de cabalos en México. Sempre na súa montura é perseguida 
polas pantasmas dos seus amigos mortos. Entre o terror e a 
comedia, as traxedias políticas e os tropezos culturais, ábrese a 
unha lóxica onírica, nunha narrativa que, conforme avanza, 
alcanza niveis emocionais cada vez máis intensos.
A escritora recicla cancións rancheiras e frases publicitarias en 
español, coma se se tratase de obxectos atopados. O texto como 
lixo, ou como flores que crecen no lixo: Wendy vai a México foi 
definida como unha novela antipop.

A PROPOSTA SONORA
Rdeča Raketa pon a súa atención na investigación electroacús-
tica. Crea lenzos sonoros que trastornan os costumes e os códigos 
culturais rompendo con calquera convención de musicalidade.
A linguaxe transfórmase en son e o son en linguaxe. Co fragmen-
tario técese o denso; co crebado, a unidade. Contrapuntos, 
xustaposicións e disonancias soan en conxunto: do estrañamento 
nace o novo; o extravío é o comezo. As estruturas temporais son 
cuestionadas a través de repeticións. As gravacións de campo 
mestúranse coa voz de Matja Osojnik; o ruído fúndese coas 
rancheiras.
  
 

O PROCESO DE CREACIÓN
Wendy vai a México estreouse como obra en proceso, en tres 
eventos durante 2016 e 2017: Alte Schmiede (Viena), ELEVATE 
Festival (Graz) e DramatikerInnenfestival (Graz).
A peza rematada foi coproducida pola Estación da Radio Nacional 
Austríaca Ö1 e sería estreada en vivo en outubro do 2017 na 
Radiokulturhaus de Viena.

OS MÚSICOS 
     
RDEČA RAKETA Matja Osojnik & Matija Schellander
Frauta paetzold baixo, gravacións de cinta, dispositivos 
electrónicos, xoguetes, baixo eléctrico, sintetizador modular, 
computadora.                     

Rdeča Raketa (Foguete Vermello) é un dúo formado por Matja 
Osojnik e Matija Schellander, músicos e compositores cunha 
activa presenza internacional que viven en Viena. 
A atención principal de Rdeča Raketa é a improvisación 
electroacústica, aínda que traballaron con improvisacións 
abstractas, composicións clásicas contemporáneas e o seu pasado 
está repleto de variados xéneros musicais.
Nos derradeiros anos publicaron o traballo Old Girl Old Boy na 
discográfica Mosz Records (2010) e en GOD Records (2013) o LP 
afectuosamente aclamado Wir werden. Rdeča Raketa tamén 
creou música específica para filmes mudos (encomendas do 
Filmarchiv Austria e Slovenska Kinoteka Ljubljana) e a banda 
sonora do filme histórico Atravesando os Balcáns, de Karl 
Wratschko (Filmarchiv Austria).
Entre os proxectos máis recentes de Rdeča Raketa atopamos a 
música para a coreografía Actos aleatorios de bondade, de Vita 
Osojniks (estrea no Teatro Jack Crystal, Nova York 2015), a banda 
sonora para a longametraxe austríaca Un de nós, de Stephan 
Richter (estreada no Festival de Cine de San Sebastián e Premio 
Max Ophüls para a mellor longametraxe 2016). 
Proxectos importantes no 2016/17 son unha serie de espectácu-
los de radio arte para seren retransmitidos pola emisora austríaca 
Ö1, música e instalacións de son para a acción teatral Kaboom! 
(make make productions) así como actuacións en directo da obra 
de radio baseada na novela de Natascha Gangl Wendy vai a 
México. 
Rdeča Raketa actuou en varios festivais e clubs en Austria, Eslove-
nia, Suíza, Hungría, Eslovaquia, a República Checa, Croacia, Serbia 
e Corea do Sur.
                     
rdecaraketa.klingt.org
maja.klingt.org
matija.klingt.org    

A DRAMATURGA
NATASCHA GANGL (Austria, 1986) 
Escritora e directora teatral. Desde 2006 vive e traballa entre 
Austria, Alemaña, México e España.                     
Licenciada en filosofía e filoloxía alemá pola Universidade de 
Viena e a Universidade KF de Graz, ten un mestrado en estudos 
de dramaturxia no Drama Forum de Graz.                     
O seu traballo escénico e literario céntrase no sentido da propie-
dade, como relación social, política e individual. Xoga co absurdo 
no ritual e no sacro, e investiga as fronteiras entre a lingua e a 
música, entre a lóxica e a intuición. As súas pezas escénicas que 
fusionan teatro, ópera e instalación, presentáronse en eventos e 
foros como Steirischer Herbst, Elevate Festival, Theater Winkel-
wiese, Staatstheater Mainz, Museo dos Pintores Oaxaquenos, 
Schauspielhaus Wien, Kaltstart Hamburg, DramatikerInnenfesti-
val Graz, Roxy Biersfelden e a estación de radio Ö1, entre outros. 
Creou textos en colaboración con Christoph Schlingensief.                     
O seu traballo foi recoñecido por diversas instancias, entre elas o 
Premio Cultural da Cidade de Graz, e foi bolseira do Literarisches 
Colloquium (Berlín) e o Literar Mechana (Viena). Foi escritora 
residente do Staatstheater Mainz na tempada 2013/14.                     
A súa primeira novela, Wendy fährt nach Mexiko, foi publicada en 
2015 pola editorial Ritter. 

gangl.klingt.org
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WENDY VAI A MÉXICO 
UN CÓMIC SONORO

Con Natascha Gangl e Rdeča Raketa
Xoves 14 de xuño ás 20:00 h 

Antiga Capela do Campus 
Universitario de Ourense

promoven:

colaboran nesta sesión:

Vindeiros concertos:

MANIFESTO GUTAI
Martes 23 de outubro, 20:00 h

Paraninfo da Universidade da Coruña
Con Pablo Vergara e Volkmar Klien

KOAN
Sábado 10 de novembro, 20:00 h

Centro Cultural O Vello Cárcere de Lugo
Con Elliot Simpson

VERTIXE SONORA Desde a súa aparición en 2010, 
Vertixe Sonora converteuse nun auténtico revulsivo da sociedade galega. A súa permanente 
estrea de obras novas permite que Galicia participe da creación sonora internacional cun 
protagonismo activo e desafiante. Un referente para a última xeración internacional de 
compositores que atopa nas súas producións a oportunidade de desenvolver propostas 
musicais cunha perspectiva global en permanente estado de convulsión, na procura da excelen-
cia artística.
Integrada por destacados solistas de música contemporánea de Galicia e de Portugal, Vertixe 
Sonora Ensemble conxuga artistas sonoros, artistas plásticos, músicos de jazz, intérpretes 
clásicos e xente do teatro e da danza. A partir dunha consciencia da multiplicidade no 
achegamento ao sonoro, establece un constante diálogo e interacción co pensamento, coa 
ciencia, coa tecnoloxía e con outras formas artísticas desde unha óptica cosmopolita, integrado-
ra e transcultural, para favorecer un espazo aberto á reflexión, á discusión e ao intercambio no 
campo da música contemporánea, que non renuncia nin ao rigor, nin á transgresión, nin ao 
espírito de vangarda. Tamén integra o Instituto Galego de Sonoloxía, unha plataforma para 
investigar a experimentación sonora con novos medios.
Vertixe Sonora desenvolve unha programación diversificada e procura dinamizar o ecosistema 
cultural, o intercambio e a cohesión do territorio. O ciclo Música e Arte: Correspondencias 
Sonoras (CGAC) e sonUTopías (campUSCulturae, da Universidade de Santiago de Compostela, o 
Festival Internacional de Creación Musical Contemporánea Vertixe Sonora en Vigo ou o ciclo 
MIHLsons, na cidade de Lugo, son algunhas das achegas que están a renovar os públicos de 
música clásica en Galicia.
O compromiso por divulgar a música do noso tempo e ampliar o seu público lévaos a organizar 
os cursos de divulgación musical Aguzar o Oído (MARCO, Vigo), os Encontros Internacionais de 
Música Contemporánea, Causal, obradoiros de composición e charlas abertas. O seu labor foi 
recollido no documental Correspondencias sonoras (2013), do cineasta Manuel del Río.

       

DO AUDIBLEDo Audible é un ciclo de concertos promovido pola 
Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da 
Xunta de Galicia en colaboración con Vertixe Sonora, que procura achegar puntos de encontro 
entre a música, a ciencia, a arte e o pensamento contemporáneos na conquista dunha 
percepción musical máis consciente.
Do Audible actualiza as rutinas de escoita coa aspiración de recuperar o concerto de música 
como experiencia privada de auténtica transformación. Unha conmoción reveladora que 
devolva a escoita ao seu lugar, como acontecemento capital do entendemento humano.
Cada concerto organízase arredor dun foco temático e interactúa coa palabra cómplice de 
relevantes personalidades do mundo da cultura, que achegan informacións e perspectivas de 
interpretación do feito musical que resulten enriquecedoras para os oíntes.
Do Audible descobre a paisaxe sonora da literatura musical dos últimos decenios, rastrexa as 
interaccións ocultas entre diferentes disciplinas ao longo da historia e explica as claves da 
creación musical de todos os tempos. Aviva a nosa imaxinación, esperta a sensibilidade de 
públicos novos, procura acadar, na comuñón da emoción e da intelixencia, unha experiencia 
artística transcendente.
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