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Patrocinadors del GREC2010 Festival de Barcelona Zimmermann & de Perrot 

Gaff Aff / Öper Öpis / 
Chouf Ouchouf
Sala Ovidi Montllor, 26 i 27 de juny 
Mercat de les Flors, del 29 de juny a l’1 de juliol  
Teatre Grec, 3 i 4 de juliol 

Zimmermann & de Perrot

Gaff Aff /  
Öper Öpis /  
Chouf Ouchouf
 
El teatre de Zimmermann & de Perrot es basa en l’observació 
precisa, la repetició humorística, la distorsió i la transforma-
ció artística dels elements de la vida diària. Els cossos, els 
objectes i també la música són els materials amb el quals 
Zimmermann & de Perrot componen estranys i originals ar-
tefactes teatrals que es desenvolupen enmig d’una esceno-
grafia canviant. Al centre del seu treball hi ha l’ésser humà, 
amb tota la seva fragilitat i les seves contradiccions. Els seus 
personatges fan possible l’impossible. Són molt físics i pos-
seeixen unes meravelloses habilitats artístiques. El seu teatre 
sense paraules és ple d’un humor absurd i d’un amor pro-
fund pel detall. Als espectacles de Zimmermann & de Perrot, 
de vegades els objectes són com éssers vius, i la gent, com 
objectes. Els temes que es tracten no són sempre obvis, de 
manera que l’espectador sovint es veu obligat a mirar-se les 
coses... d’una manera diferent. El món màgic d’un duet de 
directors.

www.zimmermanndeperrot.com

Facebook: Zimmermann & de Perrot

Amb la col·laboració de:

Gaff Aff
Una coproducció de Théâtre Vidy-Lausanne; Le Merlan, Scène Nationale à Marseille;
Theater Chur i Zimmermann & de Perrot. Teatre participant: PiuFestival de Brescia.
Amb el suport de Pro Helvetia - Swiss Art Council; Ajuntament de Zuric (Departament 
de Cultura); Cantó de Zuric (Servei d’Afers Culturals); Migros Culture Percentage; 
Sophie et Karl Binding Foundation; Ernst Göhner Foundation, i Swiss Society of Aut-
hors (SSA). Gira patrocinada per: Pro Helvetia - Swiss Art Council. 
Zimmermann & de Perrot té el suport d’un programa cooperatiu entre el Departament
d’Afers Culturals de l’Ajuntament de Zuric, el Servei d’Afers Culturals del Cantó de
Zuric i Pro Helvetia - Swiss Art Council. Des del 2006 Zimmermann & de Perrot 
disposa del suport de la Foundation BNP Paribas per al desenvolupament dels seus
projectes. Residència de fi de creació al Théâtre Vidy-Lausanne. Estrenat el 23 d’oc-
tubre de 2006.

Öper Öpis
Una coproducció de Schauspielhaus Zürich; Théâtre Vidy-Lausanne; Théâtre de la-
Ville, París; Grand Théâtre de Luxembourg; Migros Culture Percentage; La Filature, 
Scène Nationale de Mulhouse; Le Merlan, Scène Nationale à Marseille; Le-Maillon, 
Théâtre de Strasbourg - Scène Européenne; La Ferme du Buisson Scène Nationale 
de Marne-la-Vallée; Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux; Opéra Dijon; Thea-
ter Chur; London International Mime Festival, i Zimmermann & de Perrot. 
Amb el suport de l’Ajuntament de Zuric (Departament d’Afers Culturals); Cantó de 
Zuric (Servei d’Afers Culturals); The Swiss Arts Council Pro Helvetia; Ernst Göhner 
Foundation; Stanley Thomas Johnson Foundation, Sophie und Karl Binding Founda-
tion, i Swiss Society of Authors (SSA). Zimmermann & de Perrot té el suport d’un pro-
grama cooperatiu entre el Departament d’Afers Culturals de l’Ajuntament de Zuric, el 
Servei d’Afers Culturals del Cantó de Zuric i The Swiss Arts Council Pro Helvetia. Des 
del 2006 Zimmermann & de Perrot disposa del suport de la Foundation BNP Paribas 
per al desenvolupament dels seus projectes. Residència de fi de creació al Théâtre 
Vidy-Lausanne. Estrenat el 29 d’octubre de 2008.

Chouf Ouchouf
Una coproducció de Grand Théâtre de Luxembourg; Migros Culture Percentage; 
Le Volcan, Scène Nationale du Havre; Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux; 
Espace Jean Legendre - Théâtre de Compiègne; MC2: Maison de la Culture de Gre-
noble; Association Scènes du Maroc, i Zimmermann & de Perrot. Zimmermann & de 
Perrot té el suport d’un programa cooperatiu entre el Departament d’Afers Culturals 
de l’Ajuntament de Zuric, el Servei d’Afers Culturals del Cantó de Zuric i Pro Helve-
tia - Swiss Art Council. Des del 2006 Zimmermann & de Perrot disposa del suport 
de la Foundation BNP Paribas per al desenvolupament dels seus projectes. Scènes 
du Maroc disposa del suport de l’Oficina d’Acció Cultural de l’Ambaixada Francesa 
del Marroc, l’Institut Francès de Tànger-Tetuan, la fundació BMCI i rep l’ajuda de la 
Compagnie 111. Scènes du Maroc té el suport de la Fondation BNP Paribas per al 
desenvolupament dels seus projectes. Estrenat el 25 de septembre de 2009.



Zimmermann & de Perrot

Gaff Aff
Sala Ovidi Montllor 
26 i 27 de juny 
Durada: 1 h 10 min
 
Utilitzant simplement trossos de cartró, Zimmermann & 
de Perrot creen el seu propi i insòlit món, la base d’una 
escenografia feta a partir d’un material tan fràgil i inestable 
com la mateixa existència humana.

I és que, en l’intent d’ajustar-se a la vida moderna, els per-
sonatges de Zimmermann, habitants d’una escenografia de 
cartró, trontollen, sempre a punt de caure en la frustració o la 
malenconia, en una paròdia poètica de l’ésser humà, donant 
voltes i voltes com en un tocadiscs...

La música que aporta a l’espectacle Dimitri de Perrot genera 
l’ambient, però també crea un món de somnis, el món secret 
interior de l’altre «jo» de Zimmermann, i es converteix en un 
personatge en si mateix, un personatge que intervé, pertor-
ba, reacciona, acarona o conforta.

Gaff Aff és un carrousel de vida, una poètica combinació con-
temporània de música, circ, arts plàstiques i coreografia, on 
la música, el moviment i l’escenografia són tractats com a 
personatges que interaccionen entre si durant el muntatge.

Zimmermann & de Perrot

Öper Öpis
Mercat de les Flors 
Del 29 de juny a l’1 de juliol; durada: 1 h 10 min

A Öper Öpis, Zimmermann & de Perrot conviden cinc excep-
cionals artistes de circ i ballarins a pujar amb ells a la palestra.

Tot passa sobre un escenari inestable que es belluga cap a 
un costat o l’altre segons els moviments que fan els prota-
gonistes. Aquesta és la incerta base sobre la qual els perso-
natges, sols o en parelles, mostren el que són capaços de fer 
mentre arrisquen la seva integritat. Però les topades, sovint 
espectaculars i atrevides, no disminueixen en intensitat, sinó 
que, a mesura que els personatges afronten nous reptes en 
la seva relació amb els altres, fan oscil·lar encara més l’esce-
nari, i fins i tot s’exposen a perdre l’equilibri... 

Amb compassió i humor, Öper Öpis ens parla sobre la impos-
sibilitat de trobar en els altres el que realment tots busquem: 
un mateix.

Zimmermann & de Perrot

Chouf Ouchouf
Interpretat pel Groupe Acrobatique de Tanger
Teatre Grec 
3 i 4 de juliol; durada: 1 h 

En àrab, chouf ouchouf significa ‘mira, però mira de debò’. 
Quan ens enfrontem al que ens és desconegut, naveguem 
entre complicades emocions. Projectem desitjos i pors sobre 
l’altre per tal de refermar la nostra visió del món, però no ens 
adonem que, per als altres, també som pantalles sobre les 
quals projectar els seus desitjos i les seves pors.

Com ens podem relacionar en aquestes circumstàncies? 
Com adonar-nos en aquest desert que som davant d’un oasi 
real i no d’un miratge? Chouf Ouchouf penetra en aquestes 
qüestions mitjançant un torrent d’escenes que inverteixen els 
tòpics amb humor, els capgiren i els fan volar pels aires.

Chouf Ouchouf convida l’espectador a llançar una incisiva 
mirada a l’escenari però, també, a si mateix.

Concepte, direcció, 
escenografia i interpretació 
Zimmermann & de Perrot
Composició  
Dimitri de Perrot
Coreografia  
Martin Zimmermann
Il·luminació  
Ursula Degen
Tècnic de so  
Andy Neresheimer
Direcció d’il·luminació 
Jérôme Bueche
Direcció de so  
Franck Bourgoin
Construcció de decorats 
Pius Aellig  
Jean-Marc Gaillard
Investigació en embalatge 
Claude Gloor

Col·laboracions artístiques 
Aurélien Bory, Arnaud 
Clavet, Goury Aline Muheim 
i Lex Trüb
Col·laboració  
en la dramatúrgia 
Ilien Dütschler
Direcció tècnica 
Ursula Degen
Administració i management 
de la gira  
Alain Vuignier
Producció internacional 
Claire Béjanin
Fotografia  
Mario Del Curto / Strates

Concepte, direcció  
i escenografia  
Zimmermann & de Perrot
Composició  
Dimitri de Perrot
Coreografia  
Martin Zimmermann
Dramatúrgia  
Sabine Geistlich
Il·luminació  
Christa Wenger
So  
Andy Neresheimer
Construcció de decorats 
Ingo Groher 
Schauspielhaus Zürich
Vestuari  
Franziska Born
Assistent de vestuari  
Carola Bachmann
Direcció d’il·luminació 
Catherine Rutishauser
Direcció de so  
Franck Bourgoin
Regidoria  
Marcello Pirrone

Direcció d’escena  
Pavel Dagorov
Ull exterior  
Fritz Bisenz
Direcció tècnica  
Ursula Degen
Administració  
i management de la gira  
Alain Vuignier
Producció internacional 
Claire Béjanin
Ideat i representat per: 
Blancaluz Capella, 
Victor Cathala, Rafael 
Moraes, Dimitri de 
Perrot, Kati Pikkarainen, 
Eugénie Rebetez i Martin 
Zimmermann
Fotografia  
Mario Del Curto / Strates

Concepte, direcció  
i escenografia 
Zimmermann & de Perrot
Composició  
Dimitri de Perrot
Coreografia  
Martin Zimmermann
Dramatúrgia  
Sabine Geistlich
Intèrprets 
Group Acrobatique de 
Tanger: Abdelaziz el 
Haddad, Jamila Abdellaoui, 
Adel Chaâban, Younes 
Hammich, Younes Yemlahi, 
Yassine Srasi, Amal 
Hammich, Mohammed 
Hammich, Mustapha Aït 
Ourakmane, Mohammed 
Achraf Chaâban, Samir 
Lâaroussi i Najib El 
Maïmouni Idrissi
Construcció dels decorats 
Ingo Groher 
Il·luminació  
Ursula Degen 

So  
Andy Neresheimer 
Direcció d’il·luminació  
Jorge Bompadre
Direcció de so  
Franck Bourgoin
Vestuari  
Franziska Born 
Daniela Zimmermann 
Creació del vestuari 
Franziska Born 
Mahmoud Ben Slimane 
Entrenament acrobàtic 
Julien Cassier 
Pintures  
Michèle Rebetez 
Direcció del Groupe 
Acrobatique de Tanger 
Sanae El Kamouni 
Producció executiva 
Zimmermann & de Perrot 
Direcció de producció  
Alain Vuignier 
Producció internacional 
Claire Béjanin 
Fotografia  
Mario Del Curto / Strates

Amb el suport de: Amb el suport de:


