Col.lectiu

BIG BOUNCERS
CONTACTE

bigbouncers111@gmail.com
0034 610688501// 0034 696613914
producció: anbohigas@gmail.com 636804620
distribució: laiagestiocultural@gmail.com 676415581

Col·lectiu Big Bouncers:
Anna Rubirola, Cecilia Colacrai i Mireia de Querol.
Totes elles són creadores independents residents a Barcelona. Compten amb una àmplia trajectòria com a creadores en solitari i al costat d’altres artistes, així com en la
docència de la dansa.
El col•lectiu ha rebut el Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació emergent, FAD
2015, per la peça BIG BOUNCE. L’any 2018 són nominades als Premis de la Crítica de
les Arts Escèniques (Catalunya) amb la peça O.V.N.I com a millor espectacle nacional
de dansa. A l’any 2019 el Mercat de les Flors (Barcelona) convida a les Big Bouncers a
presentar diversos treballs propis i d’artistes vinculades al col•lectiu en el marco d’una
Constel•lació dins la seva programació.
Comencen a treballar conjuntament al maig del 2012, compartint les seves inquietuds i
desenvolupant una pràctica comuna, amb l’interès d’investigar i aprofundir en els nous
llenguatges escènics i generar una metodologia de treball pròpia. Des de l’inici el treball
del col•lectiu s’ha desenvolupat i articulat al voltant de tres eixos d’acció: la creació
de peces escèniques, la creació de performances per a espais no convencionals “site
specific” i la pedagogia.
L’interès i disparador del col•lectiu radica en el cos i les seves possibilitats, encara que
es permet desbordar els límits de la dansa per entendre i tractar amb els mateixos paràmetres cada element que intervé l’escena (escenografia, llums, so, objectes, paraula,
etc.). Big Bouncers genera per a cada nou projecte una pràctica específica que li permet descobrir el llenguatge físic adequat per a la proposta.

Les seves peces escèniques pretenen convidar sense imposar i suggerir sense limitar
l’imaginari de l’espectador. Fins al moment han estrenat les peces: Big Bounce (2013),
Big Bounce Site Specific (2013), Doppelgänger (2014), I see a spider on the wall (2014),
O.V.N.I (2017), Acte Reflex (2018), Jungla (2018) i Si estiguéssims soles a l’Univers, seria
una gran pèrdua d’espai (2019).
Al llarg d’aquests anys el Col•lectiu ha presentat les seves peces en diferents espais i
festivals com: Teatre Mercat dels Flors, Festival Salmon, Festival El Més Petit de Tots, Fira
de Tàrrega, Fundació La Pedrera, MACBA, Museu de la Ciència de Terrassa, Festival Sismògraf, Teatre Principal de Mallorca, Convent dels Arts d’Alcover, Antic Teatre, Festival
Grec, La Caldera, El Graner, entre d’altres.
Altres activitats en les quals ha participat el Col•lectiu en els últims anys: Projecte pedagògic per a docents i escoles d’educació infantil organitzat pel GRANER 2019-2020.
Primera Jornada Motors de creació 2019, organitzada per la APDC en el CCCB (Barcelona); Projecte En Residència 2018, realitzat a l’Institut de Secundària Moisès Broggi i
promogut per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB); transmeten la peça Big Bounce a l’assignatura de Repertori II al CSD de
l’Institut del Teatre de Barcelona; ofereixen tallers d’eines de creació i tallers de dansa
en família a diferents espais de la ciutat de Barcelona i dels voltants.
Big Bouncers col•labora regularment amb altres artistes i professionals que contribueixen
a fer créixer els seus diferents projectes: Ursa Sekirnik, Joana Serra, Oriol Roca, María Alejandre, Anna Bohigas, Tristán Pérez Martín, Pablo Mo Ramírez, Anna Boix, Laia Montoya,
Imma Romero i Yolanda Toledano.

PECES REALITZADES
JUNGLA

SINOPSI
JUNGLA proposa un viatge per un ecosistema on poden aparèixer tot tipus d’éssers,
formes, colors i sons. Un espai que dóna
cabuda al més gran i també al més petit.
Un espai on conviuen diferents cossos amb
comportaments sorprenents. Cossos que es
camuflen, brillen, floten, reboten, s’estiren i
es transformen constantment. Un espai no
explorat, on la sorpresa i la màgia poden
donar-se en qualsevol moment i on tots els
elements estan en continu moviment.
Espectacle especial recomanat per a infants
de 2 a 5 anys.

FITXA ARTÍSTICA
Direcció: Big Bouncers
Creació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai ,
Mireia de Querol, Ursa Sekirnik
Interpretació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai
, Ursa Sekirnik/ Mireia de Querol
Espai sonor i música original: Oriol Roca
Espai escènic: Maria Alejandre
Disseny d’il·luminació: Joana Serra
Tècnica il.luminació: Joana Serra/ Anna Boix
Disseny Vestuari: Big Bouncers i Maria Alejandre
Confecció de vestuari: Maite Villaroya
Foto i Vídeo: Tristán Pérez-Martin
Producció: Anna Bohigas
Comunicació : Imma Romero
Distribució: Laia Montoya
Agraïments: Nona López
Coproducció: Mercat de les Flors
Amb la col·laboració de: Festival El Més Petit
de Tots, La Caldera centre de
creació de dansa i arts escèniques, La Poderosa, La Visiva
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya
Projecte dins del marc de col·laboració entre
el Bærum Kulturhus (Noruega) i el
Mercat de les Flors.

PECES REALITZADES
O.V.N.I

SINOPSI

FITXA ARTÍSTICA

Quina funció té un objecte? Quina funció
té un cos? Quina funció tenim com a
espectadors? Quina és la funció de l’escena?

Direcció: Col·lectiu Big Bouncers(Cecilia Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola).
Creació i interpretació: Cecilia Colacrai,
Mireia de Querol , Anna Rubirola, Ursa Sekirnic .
Disseny d’il·luminació: Joana Serra.
Col·laboració artística: Tanya Beyeler
Disseny de l’espai escènic i objectes: Maria
Alejandre.
Disseny de vestuari: Jorge Dutor.
Disseny d’àudio: Pablo Mo Ramírez.
Vídeo i foto: Tristán Pérez Martín.
Producció: Anna Bohigas.
Co-produeixen: Festival Simògraf (Olot), El
Graner(Barcelona) i Antic Teatre (Barcelona).
Amb el suport de: Departament de Cultura,
Generalitat de Catalunya
Amb la col·laboració de: La Visiva (Barcelona) , El Graner (Barcelona), Sharing&Moving/
International Residencies, Festival Interplay
(Torino),La Caldera (Barcelona), L’Estruch
(Sabadell), L’Animal a l’Esquena (Celrà), Festival Grec (Barcelona).

O.V.N.I (Objectes Varis No Identificables) és una peça que gira al voltant
d’aquestes preguntes i proposa un viatge
en què s’alteren les funcions dels cossos,
els objectes i la mirada de l’espectador,
per tal de desplegar múltiples punts de
vista sobre la realitat.
Una peça que juga a expandir els límits
del que veiem, i a fer emergir a través del
moviment noves relacions, noves maneres de mirar l’escena.

PECES REALITZADES
BIG BOUNCE

Premi Sebastià Gasch “Aplaudiment a la
creació emergent” 2015, FAD.
Big Bounce compta amb una versió per a
públic familiar, pensada per a infants i les
seves famílies a partir de 6 anys. La proposta
creativa és la mateixa, però tot el llenguatge
i contingut està adaptat per a infants i joves,
partint del seu imaginari.
La seva durada també és menor; 40’.

SINOPSI
Big Bounce és una peça escènica centrada
en el moviment i la paraula que gira entorn
del concepte d’origen i que juga a desplegar possibles futurs, derivats d’un mateix
origen.
Big Bounce proposa un viatge que qüestiona la temporalitat del fet escènic a partir de
cossos que es transformen, es substitueixen i
es complementen contínuament.
Big Bounce pren el nom de la teoria homònima que suggereix que podríem estar vivint en
el primer de tots els universos però és igualment provable que estiguem vivint a l’univers
dos mil milions ( o en qualsevol d’una seqüència infinita d’universos).

FITXA ARTÍSTICA
Creació i interpretació: Cecilia Colacrai,
Mireia de Querol i Anna Rubirola
Col·laboració artística: Joao Lima.
Edició d’àudio: Pablo (Mo) Ramirez.
Veu en off: Cristina Carrasco i Claudia Solwat.
Disseny i tècnica de llums: Joana Serra.
Vídeo i foto: Pablo (Mo) Ramirez, Tristán Pérez
Martín, Alba Suñé.
Agraïments: Joao Lima, Federica Porello, Iris
Heitzinger, Pablo Mo Ramírez, Roger Llimós, Tristán
Pérez Martín, Olga Tragant, Alba Suñé, Roger Puig,
Andrea Acosta, Claudia Solwat, Cristina Carrasco,
Velvet Sweatshop.
En col.laboració amb tragantDansa, La Caldera arts del moviment, La Visiva i Burdag Studio
(Polònia). I el suport de Institut Ramón Llull, Osic
Generalitat de Catalunya i Antic Teatre

VÍDEO PEÇA COMPLETA:
http://vimeo.com/91918161
password: bote

PECES REALITZADES
BIG BOUNCE SITE SPECIFIC

SINOPSI

FITXA ARTÍSTICA

El col·lectiu Big Bouncers, en les seves intervencions Site Specific, proposa un treball
centrat en la relació entre el moviment, la
paraula i l’espai.

Creació i interpretació: Cecilia Colacrai,
Mireia de Querol i Anna Rubirola
Fotografia: Tristán Pérez Martín
Durada: 30 minuts

L’especificitat que ofereix cada espai on es
presenta el treball, serveix com a detonant
per a desplegar un imaginari sobre el qual es
construeix una composició específica i única.
La investigació gira entorn l’espai escollit, i
més concretament al voltant dels seus origens. S’indaga en la seva història, els seus
usos diversos, les persones que l’han habitat,
la seva funció dins la comunitat, i la seva
influència en l’entorn.

VÍDEO CASA ELIZALDE:
https://vimeo.com/91418774
password: bigbouncesitemb
VÍDEO SISMÒGRAF:
https://vimeo.com/100087131
password: olot
VÍDEO LA PEDRERA
https://vimeo.com/115811483
password: sitepedrera

PECES REALITZADES
SI ESTIGUÉSSIM SOLES EN L’UNIVERS, SERIA UNA GRAN PÈRDUA D’ESPAI

SINOPSI

FITXA ARTÍSTICA

Si estiguéssim soles a l’univers, seria una gran
pèrdua d’espai és una peça que qüestiona
la idea d’origen i es pregunta pel nostre lloc,
com a éssers humans, dones i occidentals,
dins de l’Univers conegut. Aquesta proposta convida a imaginar realitats paral·leles, i
posa en evidència les múltiples mirades que
es poden tenir sobre un mateix fet, imatge o
forma que habiten en el món que compartim.

Idea, creació i direcció: Big Bouncers (Cecilia Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola)
Creadores i intèrprets: Mireia de Querol, Ana
Borrosa, Constança Brncic, Diana Gadish Bonàs,
Goretti Pié, Elena Lalucat
Col·laboració artística: Carlota Grau Bagès
(alumna en pràctiques de direcció escènica i
dramatúrgia del Institut del Teatre) i Ariadna Grau
(alumna en pràctiques del grau d’arts escèniques
a l’escola ERAM de Girona)
Disseny llums: Anna Boix
Fotos i vídeo: Tristán Pérez Martín
Producció: Anna Bohigas
Distribució:Laia Montoya
Coproducció Mercat de les Flors
Amb el suport: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
Amb la col·laboració: Fàbrica de creació Fabra i
Coats, Graner fàbrica de creació, La Visiva

TRAJECTÒRIA

CECILIA COLACRAI http://www.bigbouncers.info/cecilia-colacrai-3/

MIREIA DE QUEROL http://www.bigbouncers.info/mireia-de-querol-3/

ANNA RUBIROLA http://www.bigbouncers.info/anna-rubirola-3/

