Pep Bou presenta por primera vez en València
su espectáculo “Experiències”
Bou regresa a València tras seis años de ausencia para presentar en El Musical su espectáculo
“Experiències”, un trabajo calificado por el propio artista como “antológico” de toda su trayectoria.
València, 5 marzo 2018 El Teatre El Musical presenta el próximo sábado 10 marzo por primera
vez en València el espectáculo “Experiències” de Pep Bou. El artista catalán vuelve tras seis
años de ausencia en la ciudad con un trabajo calificado por el propio Bou como “antológico” de
toda su trayectoria yresultado de más de tres años de investigación y experimentación con
pompas de jabón.
El espectáculo es una impresionante muestra de los procesos constantes de investigación del
creador/alquimista en su laboratorio. Se trata de una síntesis inédita de un lenguaje audiovisual y
teatral que ha fascinado públicos de todos los continentes. “Experiències” propone al espectador
un viaje hacia mundos poéticos y oníricos partiendo de tres elementos sencillos, pero esenciales:
el jabón, el agua y la música en directo del pianista Leonardo Brizzi. Este último elemento hace,
según explica Pep Bou, que el espectáculo tenga un ritmo vivo y se consigue uno de los
“momentos álgidos del espectáculo”, una partitura compuesta por pompas de jabón.
En cuanto al trabajo que ha llevado crear “Experiències” el artista comenta que básicamente ha
trabajado mucho las reacciones de las pompas de jabón. “La tensión superficial de la pompa
genera una serie de estructuras y de películas planas que a medida que las manipulas tienen un
movimiento propio. Es un trabajo hecho a través de hilos y gomas elásticas mojadas con jabón
en las que las pompas se pasean”, cuenta Bou. El resultado es para el artista un espectáculo
“para adultos y también para niños, un público muy adecuado para disfrutar de un paseo con
pompas de jabón siempre tan poético”.
Tras seis años de ausencia en la ciudad, Bou reconoce que siempre “es un placer visitar
Valencia”. Un público que dice siempre le ha acogido muy bien y que ha sabido valorar muy bien
el hecho de compartir experiencias con pompas de jabón. La última vez que Bou actuó en
Valencia lo hizo con “Bufaplanetes”, su primer espectáculo con pompas en 2012.
“Expeciències” con Pep Bou se podrá ver en El Musical el sábado 10 de marzo a las 20.30h. Las
entradas se pueden adquirir a un precio de 10 euros en las taquillas del teatro y en la página web
www.teatreelmusical.es/entrades
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Pep Bou presenta per primera vegada en
València el seu espectacle “Experiències”
Bou torna a València després de sis anys d'absència per a presentar en El Musical el seu
espectacle “Experiències”, un treball qualificat pel mateix artista com a “antològic” de tota la seua
trajectòria.
València, 5 març 2018 El Teatre El Musical presenta dissabte 10 març per primera vegada a
València l'espectacle “Experiències” de Pep Bou. L'artista català torna després de sis anys
d'absència en la ciutat amb un treball qualificat pel mateix Bou com a “antològic” de tota la seua
trajectòria i resultat de més de tres anys de recerca i experimentació amb bombolles de sabó.
L'espectacle és una impressionant mostra dels processos constants de recerca del
creador/alquimista en el seu laboratori. Es tracta d'una síntesi inèdita d'un llenguatge audiovisual
i teatral que ha fascinat públics de tots els continents. “Experiències” proposa a l'espectador un
viatge cap a mons poètics i onírics partint de tres elements senzills, però essencials: el sabó,
l'aigua i la música en directe del pianista Leonardo Brizzi. Aquest últim element fa, segons
explica Pep Bou, que l'espectacle tinga un ritme viu i s'aconsegueix un dels “moments àlgids de
l'espectacle”, una partitura composta per bombolles de sabó.
Quant al treball que ha portat crear “Experiències” l'artista comenta que bàsicament ha treballat
molt les reaccions de les bombolles de sabó. “La tensió superficial de la pompa genera una sèrie
d'estructures i de pel·lícules planes que a mesura que les manipules tenen un moviment propi.
És un treball fet a través de fils i gomes elàstiques mullades amb sabó en les quals les pompes
es passegen”, compta Bou. El resultat és per a l'artista un espectacle “per a adults i també per a
xiquets, un públic molt adequat per a gaudir d'un passeig amb bombolles de sabó sempre tan
poètic”.
Després de sis anys d'absència en la ciutat, Bou reconeix que sempre “és un plaure visitar
València”. Un públic que diu sempre li ha acollit molt bé i que ha sabut valorar molt bé el fet de
compartir experiències amb bombolles de sabó. L'última vegada que Bou va actuar a València
ho va fer amb “Bufaplanetes”, el seu primer espectacle amb bombolles en 2012.
“Expeciències” amb Pep Bou es podrà veure en El Musical el dissabte 10 de març a les 20.30h.
Les entrades es poden adquirir a un preu de 10 euros en les taquilles del teatre i en la pàgina
web www.teatreelmusical.es/entrades
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