
MOMENTUM 
Una aproximació poètica, per Wonderground Company   



MOMENTUM, EL GEST ETERN !

Momentum retrata el viatge dels caminants, els nòmads a la 
recerca de sentit, en  un moviment constant cap als límits.   

Igual que la vida, el momentum (impuls) no es pot controlar completament. Quan ho vius, sempre hi ha un moment on 
aquesta força s'apodera de tu, com una ona a l'oceà. Sense saber on et portarà, només pots confiar en el teu cos i 
abraçar plenament el viatge que comporta.  
 
“MOMENTUM” és un viatge viscut per 3 persones, caminants erràtics, que han inclinat el seu cos davant l'existència. 
Una existència que igual que l'impuls mai s'atura, mai mor, és un flux atemporal entre estats, cossos, llocs i forces.  
Ser testimoni d'aquest viatge és submergir-se en imatges de paisatges i esdeveniments que se senten suspesos en 
el temps. 
 
 
Momentum és una peça curta, de 25 minuts de durada per a sala, interpretada per tres ballarins.  
 
	



LA RELACIÓ INDIVIDU-ENTORN!

MOMENTUM és una aproximació poètica a la relació entre l’individu i la 
gravetat, tot deixant-nos sorprendre pels paisatges imaginaris que evoca.  

El nostre objectiu físic és situar el cos com a subjecte en diàleg constant 
amb el seu entorn. Encarnant així, l’escolta d’allò que ja és present 
(gravetat) i l’existència d’un diàleg fluid entre moure’s i ser mogut. És en 
aquesta relació, en aquest entremig, on es desvetllen memòries i experiències 
primordials tant individuals com col·lectives.  

Momentum es composa de 4 gests: Caure, Arrossegar-se, flotar i Volar 

 
 



LA CONTINUACIÓ DE LA RECERCA DE!!MOVIMENT !
 

Amb MOMENTUM, volem enfocar-nos i aprofundir en el llenguatge coreogràfic dels nostres últims espectacles  “After the Rain” i “RISE”, 
despullant el concepte i l’espai físic.  

El nostre llenguatge de moviment expressa de manera vívida la relació entre "momentum físic" i "gestos essencials".  

Momentum és el nostre intent de canalitzar, conduir i visiblitzar les forces físiques que passen al nostre voltant. Creant moviment des 
de la relació senzilla i nua entre pes, gravetat i direcció en l’espai. Aquest terme està inspirat en els esports extrems i l'acrobàcia, 
disciplines de moviment on les lleis de la física són tan dominants que no hi ha lloc per a cap altra expressió que no sigui el moment.  

 

Els gestos essencials són moviments en què s'expressa un estat d'ànim. Entenem el gest com l'expressió de tot cos i ens interessen 
les imatges i significats metafòrics que apareixen a partir de la relació específica del cos, el terra, la geografia espaial i un altre cos.  

El nostre llenguatge de moviment és el resultat de la pràctica d’ acrobàcia, partnering, dansa contemporània, circ i butoh.  

Pel que fa a l’estètica ens interessa articular un equilibri entre cru i refinat, moviment i quietud, reflexió i acció, trobar la bellesa explorant 
la coreografia com una manera de navegar entre formes obertes i fixes d'una manera fluida i inadvertida. 
 
 



TRAJECTORIA DE LA COMPANYIA!
Roser Tutusaus i Tom Weksler van començar a col·laborar l'any 2018  i van formar conjuntament la companyia d'arts escèniques 
WONDERGROUND, amb seu a Barcelona i amb projecció internacional. La seva aproximació al llenguatge del moviment s'articula a 
través del Movement Archery , que nodreix tant el vessant pedagògic com el creatiu de WONDERGROUND. 

Entre 2019-2021  van crear el duet de carrer RISE. Des de llavors ha fet gires per Espanya, Grècia, EUA, Holanda, Bèlgica, Alemanya i 
Portugal. A part d'això, van crear una peça grupal anomenada Great State of Uncertainty  per al 3r any del departament de dansa 
professional de 'CODARTS' a Rotterdam. A finals de 2020 , 'SEAD' (Escola de Dansa Experimental de Salzburg) els va encarregar la 
creació A Story of Spirit , ballada per alumnes de 4t del seu programa internacional. 

Després d'això, se'ls va encarregar de nou per crear The Eyes That Saw The Valley  el 2021 . El seu darrer treball d'encàrrec és 
KINGDOM , que va ser encarregat per a 'PERA School of Performing Arts' a Xipre i es va estrenar el maig del 2022 . 

Al març de 2022  van pre-estrenar AFTER IN THE RAIN , un duet que interpreten i coreografien, coproduït pel festival “Dansa 
metropolitana” i que té els suport de la Generalitat de Catalunya. AFTER THE RAIN, s’estrenarà al Derida Dance Centre al Maig del 
2023. 

Actualment es troben en creació de MOMENTUM, una peça de curta durada amb data d’estrena pendent.  

Per al 2024-2025, tenen previst la creació d ‘ODA  és un espectacle per a 5 intèrprets que presenta la seva recerca sobre les màscares. 
Es basa i desenvolupa encara més la seva curiositat constant cap a la naturalesa humana i la seva "immensa intimitat". El segon 
projecte és WALL & PEACE, una combinació d’espectacle i instal·lació dissenyat per a l'espai públic, que realitzaran en col·laboració 
amb l'artista de circ Oded Avinathan de 'Compagnie XY'. WALL & PEACE  és una experiència a l'aire lliure que gira al voltant de la idea 
del ritual i del paper que té l'individu per influir en grans canvis culturals com la guerra i la pau. 

Al novembre del 2022, han fet realitat el seu somni d’obrir el seu propi espai de creació anomenat L’ILLA, que serà la casa de 
WONDERGROUND i de MOVEMENT ARCHERY. 
 



Equip: 
 
Creació i interpretació: Roser Tutusaus, Tom Weksler, Giordan 
Cruz  
Musica: Lapalux, balmorhea, DjROOM  
Espai sonor: Tom Weksler  
Assistent de coreografia: Carla Piris  
Dramatúrgia: Roser Tutusaus, Tom Weksler i Carla Piris 
Dissenyadora de llums: Phillip Horn 
Disseny i elaboració de vesturari: Benjamin Nivison  
Videografia: Gabrielle Mariotti 
Fotografia: Aida Vargas  
Producció: Wondergorund  
Distribució i relacions internacionals: Katherina Vassiliadis  
Colaboradors artístics: Billy Maxwell Taylor I Oded Avinathan 
 
Suports:  
Generalitat de Catalunya  

CALENDARI 
  
2022 
 - 15 de novembre dins al 23 de desembre – 
Recerca de moviment I escènica a THE ISLAND  
(lL’ILLA),  Molins de Rei  

2023 
-  2 de Gener al 3 de Març – Creació  a THE 

ISLAND, Molins de Rei 

-  4 al 10 de Març – Residència tècnica Teatre el 
Canal, Salt 

	



 

ROSER TUTUSAUS 
La Roser va néixer l'any 1985 a Tarragona. Va passar la seva infantesa competint en 
gimnàstica rítmica, tocant la flauta travessera i participant en diverses classes de teatre 
i dansa on hi actuava amb entusiasme. Després de completar la Formació preliminar de 
dansa a 'Àrea Espai de Dansa i Creació' entre els anys 2003-2005, es va traslladar a 
Holanda per cursar una llicenciatura en dansa a 'Artez Dans Academie' d'Arnhem que 
va completar el 2011. Paral·lelament també va assolir Llicenciada en Periodisme per la 
Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2008. 

Va ballar per a diferents coreògrafs aclamats a Holanda com Anouk van Dijk, Giulio 
d'Anna, Anouke de Groot i Erik Kaiel. L'any 2012, Roser va tornar a Barcelona on va 
ballar per a diverses companyies, com ara ‘Transit Dansa’ de Maria Rovira, ‘Enclave 
Arts Del Movement’ de Roberto Oliván, Ana Eulate, ‘Lamajara Collective’ i Pere Faura. 
Del 2014 al 2020, va ballar i actuar internacionalment amb la companyia ‘Guy Nader i 
Maria Campos’. Ha creat els dos solos SIMUN l'any 2012 i Tecnologías del yo l'any 
2014. Tots dos es van interpretar de sales i festivals d'arreu d'Espanya fins al 2018 Va 
col·laborar àmpliament amb l'artista de circ/dansa Joan Català en la creació del duet de 
carrer Menar, que es va estrenar a 'Fira Tàrrega' l'any 2016. La peça va seguardonada 
com a Millor Peça de Carrer de l'Any pels 'Premis de la Crítica Catalana' i Roser va ser 
també nominada com a finalista a millor ballarina de l'any. El 2018 Roser va cofundar la 
companyia 'WONDERGROUND' juntament amb Tom Weksler. L'any 2021 Roserva 
obtenir un Màster en Disseny i Producció d’Espais (Arquitectura Efímera i Interiorisme) 
per la Universita Politècnica de Barcelona en col·laboració amb el CCCB. L'any 2021 
Roser va ser nominada com a finalista a la millor ballarina de l'any a Espanya als 
prestigiosos 'MAX Awards'. 

 
  

Biografies!



TOM WEKSLER   
 
Tom Weksler comença practicant Arts Marcials i diverses disciplines 
acrobàtiques des de petit. Al 2009 es gradua del taller “The Workshop For 
Dancers and Choreographers in Haifa”. Des de el 2010 fins al 2014, en Tom balla 
per a la companyia “Inbal Pinto and Avshallom Pollak Dance Company” i actua al 
voltat del món. Des del 2014 fins al 2019, en Tom actua amb la peça “Collective 
Loss of Memory”- coreografiada per “Rootlessroot” (Jozef Fruček and Linda 
Kapetanea). Des del 2017 fins al 2019, balla per a Guy Nader i Maria Campos 
Dance Company.  
Com a creador, al 2012 crea “LOBOS” en col·laboració amb els artistes de circ 
Yogi Dekel, Yuval Oz i Breno Caetano. Al 2014, crea els duos “SARU” i “Heder” 
en col·laboració amb la coreògrafa i ballarina japonesa Mayumu Minakawa. 
Ambdós duos han actuat internacionalment en diversos festivals. Al 2017, En 
Tom estrena el duo “Pilim” en col·laboració a l’artista de circ Yogi Dekel.  
En Tom imparteix tallers de moviment que es realitzen a Escoles de Dansa, Circ, 
Dojos i companyies professionals de tot el món. 
 



GIORDAN	CRUZ	
Giordan Cruz comença la seva formació a Miami, FL a Focal Point Dance 
Studios el 2008. Després de la seva graduació, va assistir al programa 
d'entrenament de ballet Alonzo King LINES sota la direcció de Karah Abiog. 
A LINES Giordan va tenir l'oportunitat de treballar amb David Harvey, 
Shannon Gilen, Gregory Dawson i altres grans artistes. Després del seu 
perdesprés de LINES, Giordan va formar part de la jove companyia 
Springboard Danse Montreal el 2016 i el 2017, on va ballar repertori creat 
per Crystal Pite i Ohad Naharin. A través de Springboard, en Giordan es va 
convertir en ballarí de la Visceral Dance Company de Chicago. També a 
través de Springboard, balla el treball de Andrea Peña & Artists al Festival 
Internacional de Danza Contemporània de Ciutat de Mèxic. Després tornar a 
Miami, FL, on treballa com a artista autònom per a coreògrafs com Maya 
Billig i Maleek Washington. Des de l’octubre del 2021 fins a l’actualitat en 
Giordan es troba residint a Berlín on treballa amb artistes com Fanka 
Marlene Foth i Pablo Sant Salvador. 

Escenografia	 
Escenografia	 
Escenografia	 
Escenografia	 



PHILIP	HORN	
Philp	Horn	va	néixer	l'any	1997	a	Praga,	República	Txeca.	A	l'ins<tut	va	estudiar	
Enginyeria	Elèctrica	i	Enginyeria	Mecànica,	especialitat	en	Enginyeria	Mecànica	
Elèctrica.	En	aquell	moment,	en	tenia	dos	bandes	i	va	començar	a	fer	de	tècnic	
auxiliar	a	KD	Mlejn	a	Praga	-	Stodůlky.	Allà	va	saber	per	primera	vegada	de	la	
possibilitat	 d’estudiar	 Producció	 i	 tecnologies	 escèniques	 a	 la	 Facultat	 de	
Teatre	de	l'Acadèmia	Janáček	de	Brno.	Sense	dubtar-ho,	s’hi	va	dirigir	després	
de	graduar-se	a	l’escola.	Durant	els	seus	estudis,	va	començar	a	centrar-se	en	
les	 tecnologies	d'il·luminació	 i	el	disseny	d'il·luminació	com	a	 tal.	Sota	 la	guia	
de	Pavla	Beranová,	va	centrar-se	en	la	dansa	i	el	teatre	de	moviment.	El	2020,	
va	 començar	 a	 treballar	 amb	 Roberta	 Legros	 Štěpánková	 a	 les	 produccions	
LOPEROHUNT	 i	 POINT	OF	ENSAMBLAGE.	Durant	 els	 seus	 estudis	 a	 JAMU,	els	
seus	 companys	 d'Escenografia	 i	 Creació	 Audiovisual	 van	 crear	 un	 grup	
anomenat	 RELAX	 BROTHERS.	 En	 aquest	 grup	 es	 van	 centrar	 principalment	
sobre	 el	 teatre	 de	 <telles	 u<litzant	 les	 noves	 tecnologies.	 L'any	 2021	 va	
començar	a	treballar	amb	STUDIO	ALTA	a	Praga	com	a	tècnic	d'il·luminació.	Allí	
va	establir	una	col·laboració	 com	a	dissenyador	de	 llum	amb	MÍŠA	DAŠKOVA	
en	la	producció	THIS	IS	NOT	ABOUT	ME	i	el	2022	a	l'AAIA.	També	va	col·laborar	
com	 a	 dissenyador	 de	 llums	 amb	 	 SPITFIRE	 COMPANY	 en	 la	 producció	 de	
BALETKY,	 amb	TANTEHORSE	COMPANY	en	 la	 producció	d'INVISIBLE	 II.,	 i	 amb	
DOČASNÁ	 COMPANY	 a	 la	 producció	 de	 OUR	 LAND	 TO	 BE	 PLANT.	 A	 part	 del	
disseny	de	llums,	també	ha	treballat	en	pel·lícules	com	a	operador	de	vídeo.	Al	
2020	a	la	pel·lícula	danesa	MARGRETE	REINA	DEL	NORD.	2021	al	vídeo	musical	
de	l'àlbum	HALSEY	-	IF	CAN'T	LOVE	I	WANNA	POWER,	NETFLIX	-	ALL	QUIET	ON	
THE	WESTERN	FRONT	OEST,	PRIMEVIDEO	-	CARNAVAL	RW	2	SESSIÓ.	

		

	



Més informació 
www.wondergroundcompany.com 

 
Distribució 

international@wondergroundcompany.com 


