
 Poemas para levar de Helen Bertels

Nos Poemas para levar a autora Helen Bertels 

pasea co seu libro Diario de Nimiedades 

levando dous asentos e convida á xente a se 

sentar con ela para escoitar un poema do libro. 

Quen accede elixe un número de páxina e un 

idioma (galego, castelán ou alemán). É un intre 

máxico no que autora e oínte comparten un 

intre íntimo para logo seguir cada un polo seu 

camiño.

Pódese levar a cabo no evento ou lugar que 

se desexe. Pode ser na rúa, nun mercado, na 

inauguración dunha galería ou nunha feira ou 

calquera outra evento ou sitio onde haxa xente 

pasando ou paseando, celebrando algo ou 

reunida pola razón que sexa.

Duración:

Pode tela duración que se desexe 

dende 5 minutos ata 3 horas.
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Helen Bertels é  actriz, creadora, autora 

e artista alemá, estabelecida en Santiago 

de Compostela. Durante máis de 10 anos 

tense dedicado case exclusivamente ás 

artes escénicas traballando e formándose 

na compañía Matarile Teatro, o Teatro Galán, 

o Festival Internacional En Pé de Pedra e o 

CECC (Centro d’Estudis Cinematogràfics de 

Catalunya). Logo decide ampliar horizontes e 

diversificar a súa actividade artística priorizando 

o que quere expresar, que desde sempre tivo 

unha estreita relación co mundo da muller.

Entre os seus traballos máis recentes 

destacan: AMOR (espectáculo que contou 

co acompañamento e apoio do ALTprocrea 

-programa do Festival ALT de Vigo- onde Helen 

Bertels foi artista 2014), o Diario de Nimiedades 

(libro editado por NYMPHARUMedicións), 

poemas visuais (Series de cadros que unen 

fotografía, obxectos atopados no camiño e 

tinta sobre papel) e Agasállame un día da túa 

vida (proxecto no que visita a mulleres para 

acompañalas durante un día e crear  un retrato 

artístico delas).
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