HUMANS

Una reflexió profunda i divertida
sobre la humanitat

Idea, música i piano:
Paco Viciana

Fotografies:
Tino Soriano

Coreografies i ball:
Alba Carretero

Fitxa artística
Idea, muntatge fotogràfic,
muntatge sonor, poemes,
música i piano:
Fotografies:
Coreografies i ball:
Veu en off:
Disseny de llums i so:
Recerca fotogràfica:

Paco Viciana
Tino Soriano
Alba Carretero
Aniol Viciana
Marc Paneque
Anna Oliver

Sinopsi

Sobre l’espectacle

Humans pretén ser una aproximació
particular i curiosa a la realitat humana. A allò
que creiem que vol dir ser un humà. Utilitzem
per a aquesta finalitat tres llenguatges tan
humans com són la música, la dansa i la
fotografia.

Una aproximació humil i agosarada a allò que ens defineix com a
humans. Teniu per endavant la nostra verificació en la qual quedem
ben retratats.
Perquè tal i com diu un dels poemes que es reciten durant l'espectacle:

Participa en l'espectacle la meravellosa
ballarina Alba Carretero, encarregada de fer
les coreografies i el ball, i a gran pantalla
tindrem projectades les fotografies del
prestigiós fotògraf Tino Soriano,
col·laborador entre d'altres del National
Geographic i guanyador de molts premis de
fotografia internacionals.
L'espectacle ha estat concebut pel
mateix Paco Viciana, i el tindrem assegut al
piano interpretant al llarg de tot l'espectacle
les seves composicions musicals.

"... els humans som criatures confuses i dubtoses,
humils respostes a la solitud i al tedi.
Cerquem la seguretat, la rutina, la diversió, la felicitat.
Som alegres, porucs, decidits, creatius, patidors, indecisos, vulgars..,
profunds..., absents...., presents.....
I és que humans... tots som humans..."
Un piano, un pianista, un escenari, una ballarina, objectes, utensilis,
roba, llum, foscor, moviment, quietud, una pantalla, fotografies, calor,
fred, lluny, proper, veritat, mentida.
Una proposta artística de tres humans dirigida a la resta d’humanitat
que comparteix amb ells un mateix temps i un mateix espai.
Una reflexió divertida i profunda sobre la humanitat.
Humans
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Per ampliar informació
Audiovisuals HUMANS:
Trailer (2:51)
https://www.youtube.com/watch?v=nUNmOMhO89U
Nr. 1 Humans (Gimnàstics) - (3:27)
https://www.youtube.com/watch?v=Auk1RxmDwyI
Nr. 3 Els humans creen (Seducció) - (3:30)
https://www.youtube.com/watch?v=HZ-wdrWO5kE
Nr. 5 Curiosa humanitat (L’albada) - (3:32)
https://www.youtube.com/watch?v=FYA_l2AptsI
Nr. 13 La humanitat que gaudeix (Música) - (4:42)
https://www.youtube.com/watch?v=ArUdrLwOGe8
Nr. 21 Tots som humans (Humans mix) - (6:37)
https://www.youtube.com/watch?v=rRms7BZATFM

Web oficial Paco Viciana
http://www.pacoviciana.com
Espectacle HUMANS a la web de Paco Viciana
http://www.pacoviciana.com/ca/produccions/produccionspropies/humans/
Canal Youtube Paco Viciana
https://www.youtube.com/user/pacoviciana
Web oficial Tino Soriano
http://www.tinosoriano.com

Guió Tècnic
Part tècnica so
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PA
-Equip principal adequat en potencia a la sala amb una
dispersió uniforme, lliure de soroll i distorsió.
-Es prefereix equips tipus Linearray: D&B, Lacoustics,
Meyer Sound...
-Taula de so digital Yamaha, Soundcraft, Midas...
Monitors
-Es necessari un monitor tipus cunya auto-amplificat:
Lacoustics 12xt, Meyer Sound UPA...
-Taula analògica petita per fer envio de monitors amb
auriculars (important que tingui sortida d'auriculars)
necessitarem algun tipus de taula/suport per la mateixa.
Vídeo
-Ciclorama PVC gris 6 x 6 metres (mínim)
-Projector de vídeo professional mínim 12.000 lúmens
WXGA. Imprescindible connexió VGA des de cabina a
projector. (possibilitat de triar l'òptica que mes
s'escaigui al muntatge)
-Obturador amb control DMX
Micròfons:
2 Schooeps MCM 5
2 Crown PCC160
2 DI BSS AR113
1 Shure SM-58 (talkback)
Llistat de canals
CH
1
2
3
4
5
6
7
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Posició
Piano aguts
Piano Greus
Terra esquerra
Terra Dreta
PC L control
PC R control
Talckback

Micro
Schooeps MCM5
Schooeps MCM5
Crown PCC160
Crown PCC160
DI BSS
DI BSS
Shure SM 58

Suport
Girafa llarg
Girafa llarg

Part tècnica llums
Control
-Taula de control de llums programable de 96 canals i 24
sub-masters mínim
-84 canals de dimer de 2kwts
Aparells
-26 Par 64 1kw CP 62
-3 Par 64 1kw CP 61
-5 Retalls 1kw 25/50º
-12 PC 1kw
3 peanes
Tots els aparells complerts. Els filtres els aporta la companyia.
Altres
-3 barres electrificades a escenari segons plànol.
-1 barra electrificada frontal.
-1 linòleum de 6x4'80 (mínim)

Pla de treball
(Pla de treball orientatiu per una funció que comença a les 21h)
09:00h
15:30h
17:00h
18:00h
20:45h
21:00h

– 14:00h
– 17:00h
– 18:00h
– 20:30h
Obertura
Funció

Muntatge espai, llums i enfoc.
Muntatge so i vídeo.
Retocs.
Arribada companyia i passe tècnic.
portes

***En cas de no poder complir amb totes les característiques
especificades cal posar-se en contacte amb el responsable tècnic***
Coordinació tècnica:
Marc Paneque
Punt de fuga LTE, sl
607576116
marc@puntdefuga.com

Espai escènic ideal:
Embocadura:
Fons:
Alçada:

Plànol Llums:

10m
8m
5m
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Altres:
-Una persona encarregada de l’escenari
-Disponibilitat de l’escenari 12 hores abans del concert
-Vestidors i aigua per 4 persones
-Pendent d’escenari: 0%
-Piano de mitja cua a 440Hz (donem la possibilitat de
llogar el piano a una empresa local que ens fa un preu
especial. Inclou: lloguer, afinació i transport). CONSULTAR
Durada aproximada: 80 minuts

Paco Viciana
Neix a Barcelona l’any 1964 i creix en un ambient familiar propici

La gran passió d’en Paco és la composició, amb més de 270 obres en

vers la música. Fill de pare melòman de la música clàssica i de mare

el seu catàleg de gèneres tan diversos com la simfonia, l’oratori, la

cantant en diverses corals de la ciutat comtal, inculquen al seu fill

música per a cobla, la música cinematogràfica i l’òpera, de les quals

curiositat pel llenguatge sonor.

ha enregistrat més de 30 treballs discogràfics. Artistes com Paul
Winter han dit de la seva música “...és refrescant escoltar música

La primera impressió musical profunda neix de ben petit quan

instrumental de tal elegància”.

escolta per primera vegada la simfonia pastoral de Beethoven, obra
que durant les setmanes següents al seu descobriment escolta una i

Ha rebut premis diversos per les seves composicions, com el premi

altra vegada sense parar.

Manel Saderra per a cobla simfònica en diverses ocasions o,
recentment, el Premi Max al millor espectacle de teatre musical pels

Després d’això, les visites assídues als concerts del Palau de la

seus arranjaments per a cor a capella sobre la Flauta màgica de

Música Catalana i una àmplia discografia faran la resta. Comença els

Mozart. Ha actuat en diversos festivals de música del país com ara el

estudis musicals amb la senyoreta Salieti, que ensenya els petits

Festival de la Porta Ferrada o el Festival Internacional de Música de

cantaires a formar-se per anar a l’Escolania de Montserrat, i continua

Barcelona.

estudiant en el conservatori del Bruc i en el conservatori de
Badalona. La curiositat per la música i tot el que l’envolta el porten a

Actualment resideix a Banyoles juntament amb la seva dona Marta i

compaginar estudis musicals clàssics amb tot d’ampliacions

els seus dos fills, Aniol i Aina, i continua la seva tasca creativa

acadèmiques de disciplines molt diverses, com ara el jazz o la

ampliant nous horitzons musicals i combinant gèneres i estils molt

musicologia. D’entre molts dels seus mestres, destaquen Joan Salses

diversos.

i Joan Rubinat, en el mestratge del piano, i Benet Casablancas i
Miquel Sunyer, en el de la composició.

www.pacoviciana.com

L’any 87 decideix crear una escola de música al poble de Besalú
(Garrotxa) on s’estableix mentre continua fent la carrera musical a
Barcelona.
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Tino Soriano

Alba Carretero

Neix a Barcelona, és fotògraf professional des de 1992.

Professora de dansa jazz i claqué i coordinadora de musicals
a l'escola dANS.

Premiat per la UNESCO, la OMS, el Govern Mexicà, la Fundació
WORLD PRESS PHOTO, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i

Membre de la Sharon Lavi Company en l'espectacle

posseïdor de cinc guardons FOTOPRES entre altres

"Fragments".

distincions, ha escrit e il·lustrat diversos llibres, entre els
quals destaquen “Catalans”, “Batecs en un Hospital”,

Intervenció en el ball dels programes de TVC “Catalunya

"Fotografía de Viajes", “World’s Great Train Journeys”,

aixeca el teló” i en la gala de “El català de l’any”.

“Banyoles", “Verges”, “El Futur Existeix”, “David contra Goliat”
i Foto a Foto2 (Col·lecció FotoRuta). També és autor de set

Membre de la nova companyia de musicals de la productora

guies de viatge Traveler de National Geograhic: Sicília,

CocoComín.

Portugal, Madrid, Espanya, Roma, Toscana i Sud d’Itàlia.
Grau de comèdia musical i post-grau especialitzat en dansa a
Exerceix activitat docent des de fa més de 25 anys. Ha rebut

l'escola CocoComín.

ensenyament fotogràfic de autors com Christian Cajoulle,
Cristina García-Rodero, Graciela Iturbide, Patrick Zachmann,

Ha rebut classes dels prestigiosos ballarins: Guillem Alonso,

Susan Meiselas, Alex Web i Elliot Erwitt.

Sharon Lavi, Coco Comín, Aixa Guerra i Glòria Gaella.

Ha col·laborat amb revistes com National Geographic, El País

Estudiant del grau de Pedagogía.

Semanal, El Magazine, La Vanguardia, El Periòdic, Viajar, Jano,
Geo, Paris Match, L’Express, Los Angeles Times, Smithsonian,
La Repubblica o Der Spiegel, entre d’altres i ha exposat la seva
obra en diversos països.
Protagonista dels documentals de National Geographic
Channel “Andalusia”, “Kardelen” i “Salvem el mar”
Des de l’any 2001 és fotògraf de la National Geographic
Society, amb seu a Washington i forma part del reduït grup
anomenat “experts” per la seva amplia experiència educativa.
La seva obra està depositada als arxius de NatGeo Creative.

Primer Premi WORLD PRESS PHOTO 1999 (Amsterdam) en la
categoria "Art" per la fotografia “Museu Imaginari”, Primer
Premi Nacional Fujifilm 1999 en la categoria "Noticies", Premi
Internacional CANON-EUROPA concedit por la OMS por les
seves fotografies de temes de medicina, Premi FOTOPRES en
la categoria “Naturalesa” por la fotografia “Antílop en Kenya”,
d’entre molts d’altres premis…

www.tinosoriano.com
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Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Gimnàstics (humans)
Defectes (els humans transiten)
Seducció (els humans creen)
Mare Balena (el món dels humans)
L’Albada (curiosa humanitat)
Rutina (els humans cerquen)
Canvi d’identitat (la humanitat feliç)
I de sobte la solitud (la humanitat insaciable)
Diari de càmera (rica humanitat)
Diari de càmera (pobre humanitat)
Granados (la humanitat que plora)
Amor t’estimo (la humanitat que estima)
Música (la humanitat que gaudeix)
Els bons desitjos (la humanitat que mira)
Les dificultats (la humanitat que lluita)
La vida com aprenentatge (la humanitat que aprèn)
Cançó celta (humans en dansa)
Dona treballadora (humans en conflicte)
Valeri (humanitat, reflexiona)
Ghandi (el misteri humà)
Mix (tots som humans)

CD HUMANS:
http://www.pacoviciana.com/ca/discografia/cd-s-propis/2015-humans/
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Contacte
Management:
Ricard Planas - Daniel Fuentes
(Fundació Lluís Coromina)
+34 606 631 564
coordinacio@fundaciolluiscoromina.org
Producció:
Paco Viciana
+34 638 446 447
pacoviciana@pacoviciana.com
Coordinació tècnica:
Marc Paneque
Punt de fuga LTE, sl
+34 607 576 116
marc@puntdefuga.com
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Entitat col·laboradora:

Espectacle inclós en:

