HIPPOS
Quan en Ramon Molins de ZUM-ZUM TEATRE es
planteja un nou projecte per eixamplar els límits del seu
treball creatiu decideix flirtejar amb la idea de crear un
espectacle de carrer per poder parlar dels estereotips,
de les aparences i de la màscara-disfressa a través del
llenguatge del moviment i de la dansa.
Per posar en marxa aquest projecte convida al
coreògraf Quim Bigas a treballar en un procés de
creació a partir de l’estructura artística i tècnica de la
companyia Zum Zum.
El projecte es tira endavant generant un equip creatiu
on música, vestuari, dramatúrgia, moviment, producció,
interpretació i gestió col·laboren estretament a través
de la mirada de Quim Bigas.
El treball compartit i la complicitat de l’equip aporten
qüestions al voltant de la identitat, la soledat i la
multiplicitat, que sumen i transformen la idea original i
que acaben donant forma a HIPPOS.

SER HIPPO
Per Quim Bigas.

Ser hippo és entendre que som animals perillosos si algú vol apropiar-se del que som.
Ser hippo et demana que no et donis per suposada.
Ser hippo és fer animalades.
Ser hippo és ser múltiple. Anar-se sent.
Ser hippo és revalorar la soledat amb companyia.
Ser hippo implica deixar ser.
(Pausa)
… Tocar el plàstic, fer carícies, portar bambes blanques (Keds), acceptar la complexitat d’estar en
present en una estructura que demana ser més practicada que interpretada... mirar pel nas i sentir
amb tot el cos... deixar que el moviment ressoni...
.
.

.
… Fins on es vulgui. Fins on ens deixin

SINOPSI:
En un món on conviuen quotidianament els animals i les persones, ens acostem a uns
hipopòtams que agafen el camí del mig. Són persones disfressades i mimetitzades en
l'animal que porten a sobre o bé hipopòtams que es busquen dins els individus que
hi posen el cos? Acompanyem aquests hipopòtams en un recorregut físic que podria
ser una faula, una metàfora, la reflexió preliminar per a una tesi doctoral sobre la
humanitat i l'animalitat o bé, senzillament, una proposta per a tots els públics on
trobar-nos i estar una mica més sols però més acompanyats

FITXA ARTÍSTICA:
Equip de creació: Quim Bigas i Ramon Molins
Direcció i coreografia: Quim Bigas
Intèrprets: 3 hipopòtams / Albert Garcia, Jordi Gilabert, Maria Mora, Miquel Rodríguez, Carla Tovias
Disseny i producció dels hipopòtams: Miguel Ángel Infante – Dulcie Best
Fotografia: Jordi Rulló, Núria Boleda i Zum-Zum teatre
Il·lustració: Giselfust
Arranjaments vestuari: Olga Cuito
Comissariat i acompanyament: Margarida Troguet
Coordinació, logística i comunicació: Begonya Ferrer
Suport artístic i tecnològic: Joan Pena i Sergio Sisques
Construcció elements escenogràfics: Joan Ferrer (Juanito)
Assessors de mercats: Cia La Tal i Campi qui pugui
Administració: Pili Espada
Producció executiva: Txell Burgués
Producció: ZUM-ZUM TEATRE

NECESSITATS TÈCNIQUES
Espai: de carrer, diàfan i tot en un mateix nivell.
Mides: Aproximadament 12x10 m.
So: P.A. amb potència suficient per l’espai (4 caixes). Connexió mini jack per al reproductor
Camerino: Espai per canviar-se 3 persones + 1 tècnic, dutxes i aigua mineral

ZUM-ZUM TEATRE
És un projecte artístic que des de l'any 1994 es dedica a la creació, producció i difusió de les arts escèniques
per a tots els públics. La seu del projecte és a la ciutat de Lleida i la seva activitat s'estén per tot Catalunya i
Espanya buscant cada cop més els circuits de la resta d'Europa i del món.
Durant aquests anys han produït 18 espectacles dels quals han fet més de 4500 representacions. Els seus
darrers espectacles són: LA CAMISA DE L'HOME FELIÇ, LA NENA QUE VIVIA EN UNA CAPSA DE SABATES
i LA GALLINA DELS OUS D'OR.
Sota la direcció artística de Ramon Molins, ZUM-ZUM vol convertir els seus espectacles i cadascuna de les
representacions en un fet únic i irrepetible que eixampli els límits de la imaginació i desafiï la manera que
petits i grans mirem el món a través del teatre.
Ara, amb el suport de l'ICEC a través dels ajuts pluriennals per al desenvolupament de projectes teatrals,
estableix la seva seu a “MARBI, molts artistes remenant bones idees" un espai de creació compartit amb
altres companyies i professionals en constant ebullició que busca sumar les complicitats, experiències i
recursos per afavorir i potenciar els seus processos de creació.

QUIM BIGAS
Viu entre Barcelona i Copenhaguen. Graduat com a Màster en Belles Arts amb especialització en
Coreografia i Noves Pràctiques Performatives a DOCH/UNIARTS (Estocolm). El seu treball es desenvolupa a
partir del seu interès per la coreografia, la dramatúrgia, les ciències de la informació i la pràctica de
l'escriptura. Des del començament de la seva carrera, ha treballat en nombrosos formats creatius que li han
donat consciència de com la constel·lació de persones i rols dins d'un format creatiu afecta tant les
estètiques com a les ètiques que comporten. Durant aquest últim any ha seguit col·laborant amb Aitana
Cordero Vico ("To-get-her(e)") , Carme Torrent ("Eclipse o la imagen siempre llega tarde") i FESTUCS i
CARNE FIESTA; ha seguit en gira amb l'espectacle "MOLAR" així com seguit indagant formats al voltant del
projecte "APPRAISERS" i "LA LLISTA". A partir del 2018, Quim és professor associat en coreografia
al Danske Scenekunstskole de Copenhagen

H I P P O S

Amb el suport de:
ICEC, institut català de les empreses culturals
Amb la complicitat de:
Sismògraf, FiraTàrrega, TNT, Fiet, L’Estruch, El més petit de tots, La Mostra d’Igualada
Amb la col.laboració de:
Institut Ramon Llull, LA PAERIA, Ajuntament de Lleida, Projecte&Gar
ZUM-ZUM TEATRE pertany a les associacions:

C/ Riu Besòs, 10- 5è – 1a 25001 Lleida
Telf. +34 973 243 594 +34 722 616 982
contacte@zumzumteatre.com

