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NOTA BIOGRÁFICA 

Natural da Cidade do México. Mestre em coreografia por a Universidade Fontys em Tilburg Holanda. Formação em 

dança clássica por a Escola Vaganova, São Petersburgo, dança moderna por a Academia de la Danza Mexicana, 

Butoh com Kei Takei e diversos cursos de teatro com o Roy Hart Theater (Alemanha) e a Escola de Teatro do Instituto 

Nacional de Belas Artes (México). Intérprete e coreógrafa em diversas companhias profissionais no México como a 

Compañía Nacional de Danza, Portugal com a Cia de Dança de Lisboa-Rui Horta e Alemanha na Companhia de 

Dança-teatro de Reinhild Hoffmann. Tem criado 25 espetáculos e 22 trabalhos curtos, tanto para o La Marmita como 

para outras companhias de teatro e dança. Diretora, coreografa e programadora do espaço La Marmita (2005 a 

2015). Atualmente divide as suas criações entre México e Portugal. 

 

 

RESUMO 

Anteriormente à formação do La Marmita-Associação Cultural e ainda no México, Andrea Gabilondo começou a 

trabalhar em colaboração com outros artistas. 

A primeira experiência importante foi a criação da Companhia de Dança Contemporânea- Andamio, que foi criada e 

dirigida em colaboração com artistas mexicanos e do Equador. Andamio foi apoiado durante três anos por o Fondo de 

Cultura para las Artes (FONAPAS), fazendo itinerâncias dentro do território Mexicano. 

Durante os seguintes anos, Andrea Gabilondo trabalho como intérprete em varias companhias das quais sobressaem: 

Compañía Nacional de Danza (México), Companhia de Dança de Lisboa, de Rui Horta e a Companhia de dança-teatro 

de Reinhild Hoffmann (Alemanha). 

Voltando novamente ao Portugal, Andrea Gabilondo forma o La Marmita com o intuito de formalizar não só uma 

estrutura de criação, mas também de colaboração com outros artistas independentes.  

A primeira oportunidade surge na dinamização do espaço do Bom Pastor, uma iniciativa organizada por o AICARTE, 

onde vários grupos de teatro, dança e música ocuparam diversos espaços.  



 

2CN-CLab 
 

10th ACTION 2016 
July, 5th – 11:00 – Roundtable 

 

Portucalense University, Oporto, Portugal 
 

General coordinator Manuel Gama [mea0911@gmail.com] supported by FCT [SFRH/BPD/101985/2014] 
www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com 

O espaço do La Marmita foi dirigido em colaboração com o Grupo Arquipel de Criação da coreógrafa Ana D’ Andrea. 

Entre 2002 e 2004, de esta parceria surgiram vários trabalhos de criação e interpretação.  

Em 2005 o La Marmita muda para um novo espaço teatral em Gaia com a ideia de continuar a fortalecer os laços de 

cooperação entre diferentes artistas, especialmente na área da criação. Desta forma surgem parcerias em projetos 

pontuais, não só com artistas portugueses, como o Teatro de Ferro, a Dois-Pontos, Ácaro, Projeto Faunas e o Festival 

da Fabrica, mas também com artistas de outros países europeus e americanos. A parceria também se fiz com varias 

escolas, nomeadamente a ESMAE e a Escola de Dança Ginasiano.  Realizaram-se aproximadamente mais de 300 

espetáculos.  

No âmbito da internacionalização destacam a coprodução feita durante dois anos com o Festival Arena em Erlangen, 

Alemanha da qual surgiu um convite direto para participar no Festival Fringe em Edimburgo. 

Desde 2006 o La Marmita tem vindo a trabalhar com a casa produtora mexicana Consecuencias, apresentando-se na 

Cidade do México e em itinerância. Em 2015 a mesma agência convida a Andrea Gabilondo para criar um espetáculo 

de grandes dimensões, o qual ainda hoje está a ser promovido em vários Estados Mexicanos.  

La Marmita como espaço fechou em dezembro de 2015, neste momento estamos a estudar a possibilidade de abrir 

um novo espaço teatral desta vez na Cidade do México.  

 


