
QUI CU QUI QUÈ QUINA



QUI CU QUI QUE QUINA
Aquest és el viatge de dues persones que estan buscant una 
nova manera de relacionar-se entre elles i amb els altres. 

S’emboliquen amb cables, s’enfilen a una perxa i dibuixen 
cercles sobre una bicicleta. La seva complicitat els portarà a 
descobrir nous mons en la melodia que sona quan dues per-
sones estan connectades.
 
Qui cu qui què quina és un joc de conexions entre els artistes, 
una màquina i el públic. Tots els cossos vius tenen electrici-
tat. Què passa si ens connectem?
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FITXA ARTÍSTICA

AMB EL SUPORT DE
Projecte beneficiari del dispositiu Fons de creació del projecte de cooperació 
transfronterer De Mar a Mar en el marc del programa POCTEFA.

Amb el suport de La Central del Circ, Hameka Fabrique des Arts de la Rue i dels 
Ajuts KREAS de l’Ajuntament de Girona.

Títol :   
Idea Original : 

Intèrprets : 
Direcció :

Mirada Externa : 
Disseny sonor : 

Vestuari : 
Fotografia : 

Vídeo : 
Administració : 

 Qui cu qui que quina 
 cia. Nom Provisional
 Joan Pallàs i Eva Camps
 cia. Nom Provisional
 Anna Pascual
 Joan Cot
 Rocio Belen
 Sandra Gómez
 Julian Waisbord
 SmartIB

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
La Central del Circ

Hameka Fabrique des Arts de la Rue,
L’Estruch Fàbrica de creació de les Arts en Viu

Can Gassol Centre de Creació d’Arts Escèniques
Encirca’t Esplai de Circ
Cronopis Espai de Circ



LA COMPANYIA
L’Eva Camps i en Joan Pallàs es van conèixer 
a l’escola de circ Rogelio Rivel de Barcelona. A 
l’acabar la formació, es van llençar a crear  la cia. 
Nom Provisional sense gaires complexes. Tots 
dos es van especialitzar en la perxa xinesa i junts 
hi han desenvolupat el seu propi llenguatge. 

Van començar amb un número de dobles a la 
perxa amb el que van anar trobant la connexió 
amb el públic. La bicicleta va arribar més tard i 
va ser per quedar-s’hi. 

Qui cu qui què quina és el seu primer espectacle 
que barreja el circ amb un món ple de botons i 
cables que provoquen curtcircuits i connexions 
impensables.



CONDICIONS GENERALS

CONTACTE

40 min
Tots els públics
Circ de carrer

Perxa xinesa i bicicleta acrobàtica

Terra pavimentat, pla, llis i sense relleu 
Espai mínim 8m x 8m i 6m d’alçada

Desnivell inferior al 3%
 

Dues persones en gira, allotjament i restauració
Transport des de Mataró

Per a més informació no dubteu a contactar amb nosaltres

hola@cianomprovisional.com
Joan Pallàs  607 945 540
Eva Camps  637 592 849

cianomprovisional.com
facebook.com/cianomprovisional
instagram.com/cianomprovisional


