Col.lectiu TQM
presenta

VoloV
Un viatge de circ i música

Premi 2021 MILLOR
ESPECTACLE DE CARRER
“Feria de Teatro de
Castilla y León”
“Premis Zirkolika”

INTRODUCCIÓ
TQM neix de la unió dels artistes Tanja Haupt i Nacho López (Circonautas), Asvin López i Toni Gutiérrez
(La Fem Fatal), Mila Martínez i Sait Tamir. (Consulteu ANNEX 1, per conèixer-nos amb més detall).
Som un col·lectiu d’artistes professionals provinents del circ, la música i la dansa. Companyies consolidades
que unim el nostre bagatge, amor per la professió i inquietuds per presentar-vos VOLOV, un espectacle amè,
d’alt nivell tècnic i artístic per a tots els públics.
La idea del col·lectiu sorgeix de les ganes de treballar plegats i de la idea de crear una companyia de kilòmetre
0. Tots els artistes estem vinculats a la zona del Baix Montseny, la majoria perquè hi vivim i ens l’estimem.
El sector artístic contemporani considera el públic com a part indispensable del fet escènic, i des de TQM fem
l’esforç creatiu conjunt de descobrir les noves possibilitats que ens ofereix el context que estem vivint.
Art i cultura són reflexió, són comunicació, són aprenentatge, són creixement personal, són re invenció, són
miralls, són el buit, són el tot. No entenem una vida sense res de tot això. Per això creiem fermament en la
necessitat de mantenir més viu que mai el motor cultural, el seu teixit humà i la importància de seguir oferint
cultura de qualitat al nostre públic.
Conscients de que vivim en un canvi constant, oferim per endavant unes qualitats inherents a la pràctica artística
i de gran valor en el repte social i cultural que tenim al davant: creativitat, adaptabilitat i coherència.
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DESCRIPCIÓ DE L’ESPECTACLE
VOLOV és un espectacle de carrer, dirigit
al públic familiar. Està format per 6 artistes;
2 músics multi instrumentals i 4 acròbates aeris
i ballarins. La duració es de 50 minuts.
L’espectacle es serveix dels llenguatges del circ,
la música en directe, la dansa i la veu, donant
lloc a propostes molt físiques i potents a nivell
estètic i acrobàtic, plenes de dinamisme i poesia.
Les tècniques de circ són principalment: el trapezi
doble, la corda volant i la corda llisa. Aquestes
disciplines de circ es veuen clarament hibridades
i enriquides pel moviment, la música, la dansa i
la veu.
L’escena consta d’un espai delimitat per les
4 potes del pòrtic. Una escenografia senzilla
acompanya el viatge. Cordes, diferents altures,
matalassos utilitzats per crear diferents paisatges.

SINOPSIS
Volo, corro, pujo, baixo... fins ben amunt. Corro
de nou, sense tocar el terra, ben alt i fent cercles.
Aterro. Hem paro. Contemplo. M’envolto d’olors
noves, els meus ulls ploren llàgrimes que no
coneixien abans i ric. Ric tan fort que em sorprenc
a mi mateixa. I canto a pit desplomat.
Segueixo el meu viatge. No estic sola, estic
amb vosaltres. Sóc jo. Sóc jo amb vosaltres.
Sóc vosaltres. No sóc res. No sóc res i ho sóc
tot. Sóc soroll i remolins, turbulències i marees.
Raigs d’esperança i crits colèrics. Sóc una nau
en constant moviment, navego per les meves
emociones i les dels que, d’aprop o des de la
distancia, m’acompanyen.

Link video:
CARRER: https://vimeo.com/717951620
SALA: https://vimeo.com/655851854
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DRAMATÚRGIA
VoloV s’inspira en l’obra clàssica Els Ocells, una obra escrita per Aristòfanes; dramaturg i
còmic grec (448 aC – 380 aC). En ella es relata la història d’uns viatgers que fugen de les
continues disputes que tenen lloc a Atenes. Viatgen a la cerca d’un món feliç i lliure, on regni
la pau i la concòrdia entre els seus habitants.
VoloV és un vaixell en constant moviment. Una nau que es trasllada d’un paisatge a l’altre;
per mar, per aire i fins i tot per l’arena del desert. El destí és el camí i la utopia aquella ciutat al
cel, a mig camí entre els humans i els déus de la què parlava ja fa 2.400 anys el dramaturg grec
Aristòfanes.

El rumb no està traçat i tampoc importa que els espera més enllà als seus tripulants. Els guia la
música de cada paisatge, el vent, els animals, els insectes, les onades, les tremolors, la quietud, el
silenci, l’acció. L’ara és ara i el present només d’ells mateixos. Busquen altres mons, altres maneres,
altres realitats. El viatge implica descobrir nous territoris. Nous espais que evoquen els ocells, els
astres, indrets plens de sorra i d’aigua, plens de calorosa frescor, plens de simplicitat. I també implica
descobrir-se a ells mateixos, en aquets nous territoris. Descobrir noves emocions, nous sentiments,
noves sensacions. Poden ser agradables o incomodes. Però mai irrellevants.
Un viatge com a vehicle per arribar a un mateix. I també fins al altres.
Una metàfora del viatge emocional de la vida.
VoloV es un espectacle sense text, però ple de sons i sonoritats, de cançons en gallec, basc, català, que
ens fan viatjar entre diferents paisatges, records, emocions i coneixements.
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EQUIP ARTÍSTIC
Recerca, autoria i direcció:
Intèrprets:
					
Composició musical:
Direcció musical:
Suport técnic i diseny de llums:
Vestuari:
Escenografia:
Vídeo i disseny gràfic: 		
Fotografia:
Mirada externa:

Col.lectiu TQM
Sait Tamir, Asvin López, Toni Gutiérrez, Mila Martínez,
Tanja Haupt, Nacho López
Nacho López i Tanja Haupt
Nacho López
Mateo Martínez
Mina Trapp
Col·lectiu TQM
Gotzon Garcia, Aleix Cánovas, Maria López
Rakel Cros, Luis Montero
Putxa (Zero en conducta)

Assessorament en moviment:		

Miquel Barcelona i Antonia Ruiz

EQUIP TÈCNIC
So/Llums:				
Muntatge:				

Nacho Lopez i Mateo Martínez
Mila Martínez

AGRAÏMENTS
TAC - Teatre Auditori de Cardedeu, Ajuntament de Cardedeu, L’Estruch, Fabrica de creació, La
Persiana, Circ Cric, Volátil -Ivan Arjona, Uli Ulrichs, Leandro Mendoza, Gebra Serra, Nini Gorzerino,
Helena Ordoñez, Antxon Ordoñez.
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DISTRIBUCIÓ
La Maleta dels Espectacles
info@lamaleta.cat / +34 652 35 64 93

Col.lectiu TQM
tqmcollectiu@gmail.com
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“Orgullosísimo
de
esta
coproducción presentada en
Circada 2021.
Bravo Col.lectiu TQM, puro
circo, pura poesía!”
Gonzalo Andino
Director Festival
Sevilla

Circada,

“ El montaje escénico VoloV ha obtenido el Premio del
Público a Mejor Espectáculo de Artes de Calle, por
votación popular, acreditando la calidad de esta
propuesta. Se trata de un espectáculo fresco y atrevido,
mostrándose como una fantástica propuesta de la
creación circense contemporánea, que presenta una
ejecución técnica de alta calidad y una presencia escénica
con gran fuerza estética, contando con un espacio sonoro
maravilloso. Todo ello, sin renunciar a los principios de la
creación circense, combinando riesgo, diversión y
capacidad de emocionar al público.”
Manuel Jesús González Fernández
Presidente de la Asociación Cultural CIVITAS
Feria de Teatro Castilla y León

“¡¡Nos habéis quitado
hasta el frio!!”
Grito en el público.
Festival Gaire,
Pancrudo (Teruel).
A 5ºC.

BIO – ¿QUI SOM?
NACHO LÓPEZ i TANJA HAUPT, CIRCONAUTAS
Ignacio Lopez: bateria, guitarra, baix, ukelele, tres cubà,
percussió, música electrònica, so.
TanjaHaupt: acordió (cromàtic i diatònic), saxos (tenor, alto,
soprano), clarinet baix, venova, saxo de bambú, serrucho,
timbres, instruments de creació pròpia.

Músics inquiets multi-instrumentistes, amb molt anys d’experiència
tant en la música com en les arts escèniques. Intrèpids navegants, amb
la seva música que va de les melodies i composicions originals fins
a tota mena de versions. S’atreveixen amb tota mena de proposta i
estil, qualsevol format i estan oberts a tota mena de bogeria musical.
Amb el seu talent musical aborden des d’un festiu cercavila fins a
sons i atmosferes per a teatre, fent èmfasi sobretot en la complicitat
entre els artistes i el públic. Una nau musical que cerca l’energia
justa i idònia que potencií els números de circ i les experiències
escèniques.

ASVIN LÓPEZ
L’Asvin està especialitzada en trapezi doble i màstil xinès. Gimnasta rítmica
durant tota la seva infància, també va realitzar diversos tallers de dansa
clàssica i teatre al País Basc. Es forma en teatre musical a l’escola SLP
College a Leeds (UK) i continuà formant-se a l’Escola de Circ Rogelio
Rivel de Barcelona (Espanya). Al 2010 comença a treballar per
perfeccionar la tècnica en el trapezi doble amb Yuri Sakalov (Ecole
Superieur des arts du Cirque, Bruxelles).
Fundadora de la companyia de circ Estropicio, 2010. Des de llavors també
forma part d’espectacles amb companyies com Ciclicus-Pals, La PersianaVioleta entre d’altres.
En Toni i ella comencen a treballar junts al 2014, quan creen una peça curta de trapezi doble
(Anton i Polina) amb la que treballen arreu del món. Aquesta peça ha estat premiada com el millor
número de circ de 2016 per la revista Premis Zirkolika i ha rebut el guardó a la millor posada en
escena i medalla de bronze en el 12 Festival Internacional de Circo de Albacete 2019.
Juntament amb el Toni Gutiérrez han col•laborat amb artistes i coreògrafs com: Los Corderos.sc al
22è Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de Nou Barris - Soterrani Còsmic 2017/18, amb OverHead
Project i el seu espectacle X [iks] 2016/17 Alemanya, porta 5 temporades treballant amb Jaume
Mateu altrament conegut com Tortell Poltrona, formant part de la seva companyia estable al Circ Cric
2016/20. Treballà com a trapezista al show Unwrapped- Cirque Dreams (Orlando USA) 2016. Entre
d’altres també ha col•laborat i après amb Pep Ramis de MalPelo i la coreògrafa Vero Cendoya. Al
maig del 2019 estrenà la seva nova peça juntament amb Toni Gutiérrez, EJE36.
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TONI GUTIÉRREZ
En Toni s’inicia en les arts escèniques prenent classes de teatre i dansa al seu
poble, Sant Esteve de Palautordera. estudia teatre físic a l’Escola Popular de
Teatre de l’Ateneu de 9 Barris, i més tard es forma en trapezi fix i com a
portor de trapezi doble a l’Escola de Circ Rogelio Rivel, a càrrec de Pili Serrat.
Seguidament a Brussel·les de la mà de Yuri Sakalov (Ecole Superieur des Arts du
Cirque, Brussel·les). Més tard s’especialitza en corda llisa amb Emiliano Ron
(Argentina-Espanya) i Helene Embling (NICA, Melbourne, Austràlia).
Amb Phoebe Armstrong creen la companyia Amnoticos. Treballen amb la
seva peça de trapezi doble Time Fliesarreu d’Espanya i Austràlia. Més tard
creen la companyia La Fem Fatal amb Asvin López.
Han treballat des de llavors ininterrompudament durant 6 anysen diversos projectes i companyies, però
destaca la seva guardonada peça Anton i Polina. Amb aquesta han passat per festivals, gales i demés
col·laboracions creatives arreu d’Espanya, Anglaterra, França, Brasil, Suècia, Dinamarca, Àustria, Itàlia, Brasil i els
Estats Units. Ha treballat també a les companyies: Paper Dolls (Irlanda),
Silosenomecuelgo
(Catalunya i Espanya), Loosysmokes (Irlanda), Circ Cric 2015/2020 (Catalunya), Duo Toni & Mila
(Catalunya i Espanya), Cia. Ciclicus (Espanya-Brasil), Overhead Project (Alemanya), a Soterrani Còsmic de
Loscorderos.sc -Circ d’Hivern de Nou Barris 2018 (Catalunya i Espanya), Palazzo Wien (Àustria), Cirque
Dreams (EEUU).Pel que fa a la docència; Escola de Circ Rogelio Rivel (Barcelona) , Flying Trapeze Centre
Melbourne (Austràlia), Gente Colgada (Barcelona), la CRICA (Manresa), Cia Passabarret (Tarragona), Eluciole
Circus (India) i Codarts Hogeschool Circus (Holanda).
MILA MARTÍNEZ
Especialitzada en corda llisa i corda volant.Es va formar a les escoles de circ
“Carampa” a Madrid, “Théâtre-Cirqule”a Ginebra, Suïssa i a “Academy for circus and
performance Arts” a Tilburg, Holanda, a on va concloure la seva formació l’any 2012.
En els darrers any, també ha dedicat el seu temps a formar-se i desenvolupar un
vocabulari musical, sobre tot com a cantant.

Ha treballat en varis projectes i companyies, en destaca: Ahina Circus, gira pel territori peninsular; a Senda
Viva, parc temàtic a Tutela de Navarra; amb The Exhibisionists Roud a les Olimpíades de Londres 2012; amb
CirKoDemente, gira per Méxic; amb el Duo Toni & Mila a diferents festival (Festes de la Mercè, Festival
Circada, Fira Mediterranea de Manrresa, etc.); amb el seu solo “Mantis” (Festival CurtCirkit de Montgat,
Festival Intenacional de Rio de Janeiro, Festival Circada, Encuentro AMZ, etc.). Ha treballat 4 temporades
amb la companyia francesa de circ-teatre-eqüestre EquiNote, girant amb carpa per França i Bèlgica, a diferents
festivals i esdeveniments (Humore des notes (França), Pisteurs d’etoiles, Festival d’Avignon, Festival d’Aurrillac,
etc). En l’actualidad forma part de l’última producció del Circ d’Hivern de l’Ateneu de Nou Barris (Barcelona)
amb l’espectacle SOPA.
SAIT TAMIR (MATIAS KRUGER)
En Matias comença la seva formació com a professional a l’Escola de Circ
Rogelio Rivel, especialitzant-se en corda llisa. Poc després es gradua en teatre
físic i mim a l’escola internacional de mimMoveo. Mentreho combina amb els
estudis de dansa contemporània a l’escolaArea Dansa, Barcelona.
Al 2019 finalitza el Màster en Dance and Creative Enterprise a la
Northern School of Contemporary
Dance,
on
es
focalitza
en
desenvolupar la seva visió interdisciplinària de l’escena.
Ha col·laborat professionalment amb PanicLabCompany (UK), 30/70
Split (UK), D-Impro dance company (ES), eLeCeDe, La compañia de Danza
(ES). És també co-creadorde la peça de dansa IOR juntament amb en Marc
Fernández i creador i intèrpret del solo EnDorPhine.
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FITXA TÈCNICA

4,0 m

Temps de muntatge i proves: 8 hores.

Temps de desmuntatge: 2 hores.

L’espai ocupat una vegada muntat el pòrtic es de 8,5 x 10 m.
NECESSITEM:
- Accés amb vehicle.
- Camerinos amb WC. Aigua.
- Espai amb superfície plana de 19 x 9 x 9 m. d’alçada, sense obstacles, pel muntatge del pòrtic.
- Dos punts d’ancoratge als laterals del pòrtic, de 1000 kg., cadascun i a 4 metres de
distancia. Poden ser New Jerseys, bidons d’aigua, etc. o posibilitat de clabar piquetes.
- Linolium negre de 10 m x 8 m.
- Tarima de 4m x 2m i 50 cm d’altura, pels músics
- Equip de llums (en cas d’horari nocturn)
- 2 carpes per protegir del sol.
- 1 taula per instalat la taula de so.
- 2 persones per ajudar en el muntatge i desmuntatge
- NECESITATS ESPECIALS: viatgem amb un bebé, demanem servei de cangur durant 3 o 4 hores previes
i durant la funció. En el seu defecte demanem que s’ens faciliti un contacte que ofereixi aquest servei.
EQUIP DE SO:
-

P.A. amb la potencia i distribució necessaria per cubrir tota la zona d’espectadors.
Mangera de 20 o 25 m. 16 In/ 4 Out.
4 monitors autoamplificats de 15”.
Cables XLR per conectar els monitors (2 enviaments AUX a patch).
La companyia porta la seva taula de so, microfonia i cablejat patch.

Us demanem contactar directament amb el técnic per precisar les necessitats de cada espai.
RECOMANEM:
Per gaudir de la millor visibilitat possible recomanem intal.lar grades pel públic.

CONTACTE TÈCNIC

CONTACTE SO

CONTACTE LLUMS

Mila Martínez / +34 659 631 055

Nacho López / +34 629 062 937

Mateo Martínez / +34 654 253 820
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