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Un espectacle màgic en transformació contínua, en el qual res no és el que 

sembla. Un univers inspirat en els còmics i en la pintura d’acció, en què es 

desenvolupa una batalla de materials, de formes i de colors. 

 

L’artista visual i creadora teatral belga Miet Warlop és un dels referents actuals 

de l’avantguarda escènica europea. Els seus espectacles, amb pinzellades d’un 

humor silenciós, es mouen a la frontera entre les arts visuals, la performance i 

el teatre. 

 

Amb Mystery Magnet, Miet Warlop va guanyar el premi Stückemarkt 2014, 

convocat pel Festival Theatertreffen (Berliner Festspiele, Berlín). Warlop va ser 

escollida per la directora de teatre britànica i jurat del Stückemarkt, Katie 

Mitchell. En el seu informe, elogia la vinculació de Warlop a la teatralitat, 

l’humor i la seva personal i única signatura visual. 

 

Aquest espectacle forma part de la branca &int. amb: 

The Story of the Story 

Jetse Batelaan & Theater Artemis/ Het Zuidelijk Toneel 

Montjuïc/Sala Fabià Puigserver. 19/10 i 20/10 

Paisajes para no colorear 

Marco Layera  

Montjuïc/Sala Fabià Puigserver. Del 31/10 al 17/11 

 

PACK &int. 

The Story of the Story + Paisajes para no colorear 32€ (16€/espectacle) 

+ entrades de Mystery Magnet al mateix preu (opcional) 

 

veure’n el vídeo https://youtu.be/jRsbTQyOUIo 

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/taxonomy/term/77
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/taxonomy/term/77
https://youtu.be/jRsbTQyOUIo
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Montjuïc/Sala Fabià Puigserver  –del 24 al 27 d’octubre 

Mystery Magnet 

creació i direcció Miet Warlop 
 

 

intèrprets Christian Bakalov, Gilad Ben Ari, Kristof Coenen, Sofie Durnez, 

Ian Gyselinck, Wietse Tanghe, Laura Vanborm i Miet Warlop 

suplents Erik Nevin, Artemis Stavridi, Ondrej Vidlar i Paola Zampierolo 

 

 

escenografia Miet Warlop / música Stefaan Van Leuven i Stephan De Waele 

 

 

assistència d'escenografia Sofie Durnez i Ian Gyselinck / cap tècnic Koen Demeyere 

/ assistència tècnica Matthieu Vergez, Jurgen Techel i Bennert Vancottem / mirada 

externa Namik Mackic i Danai Anesiadou / producció executiva Carla Beeckmans 

 

 

i els equips del Teatre Lliure 

 

 

producció original CAMPO de Gant executiva d'Irene Wool en coproducció amb el 

Kunstenfestivaldesarts de Brussel·les, Göteborgs Dans & Teater Festival 

(projecte coproduït amb NXTSTP) / amb el suport del Cultural programme de la Unió 

Europea / amb l'ajut de Vooruit de Gant (Bèlgica) / amb la col·laboració del Govern 

de Flandes 

 

 

agraïments Nicolas Provost, Katrien de Keukeleere, Pol Heyvaert, Jonathan de Roo, 

Jonas Feys, Philip Franchitti, Philippe Riera, Silke Sintobin, Barbara 

Vackier, Stijn Van Buggenhout, Geert Viaene / AMOTEC 

 

 

espectacle sense text / durada 45’ sense pausa 

recomanat per a totes les edats (cicle inicial, mitjà i superior) 

seguiu @Mietwarlop / #MysteryMagnet / #ElLliuredelFutur 

www.mietwarlop.com 

 

horaris dijous i divendres 11h. / dissabte 20h. / diumenge 18h. 

preus 29€ / 24,50€ amb descompte / 21,50€ grups a partir de 15 persones / 16€ Tarifa 

Plana Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 14,50€ grups 

universitaris, Carnet Jove, -30 & tarifa Última Fila / Laterals (en determinades 

funcions) / 9€ Generació Lliure (-30) / 7€ grups de secundaria 

http://www.teatrelliure.cat/
https://twitter.com/mietwarlop?lang=ca
https://twitter.com/hashtag/MysteryMagnet?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ElLliuredelFutur?src=hash
http://www.mietwarlop.com/
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Fora de la foscor de l'escenari, una processó d'imatges entra a la llum, posa en 

marxa intèrprets i objectes. Figures aparentment sense connexió, escultures, 

quadres vius que reivindiquen el seu espai com a criatures teatrals. 

Mystery Magnet dibuixa un món encantat en el qual l'humor neix de la tristesa i 

la màgia d’allò que és prosaic. Un univers inspirat en còmics i en accions 

pictòriques per tal de desenvolupar una interminable batalla de materials, 

formes i colors. 

El resultat és una successió d’escenes tramades sense cap lògica aparent que 

busquen sorprendre l’observador i portar-les, amb els actors, als límits 

mateixos de l’imaginable. Un espectacle d’absurd i màgia en transformació 

contínua, en el qual res no és el que sembla. 

Representa el surrealisme contemporani, un terreny experimental que permet 

que les sensacions extravagants, la crueltat desensibilitzada, les promeses 

brillants i una destrucció imparable comparteixin el mateix espai. L'observador 

entra en la ment de Warlop i, què veu? Éssers peluts, un cor de maniquins, 

dards gravitacionals, globus, cavalleres, gent que es precipita i un tauró 

inflable.  

 

http://www.teatrelliure.cat/
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sobre Miet Warlop 

una entrevista de Nathalie Frank, publicada el 22 de maig de 2014 al bloc digital 

Theatertreffen en motiu de la presentació de Mystery Magnet al festival berlinès 

Al centre de Mystery Magnet hi ha un home gros... 

El gras és el personatge que ha consumit el món sencer. Totes les altres coses li estan 

passant al cap. Vol fer una obra molt generosa, amb moltes idees, problemes i bellesa. 

Consumeix el món, com nosaltres consumim l’art, la seducció, el desig, l’agressió... i 

se li presenta una riuada de situacions, idees i metàfores. A Mystery Magnet hi ha un 

front i un backstage, com si hi hagués el davant i la part posterior de la teva llengua, 

les coses que dius en veu alta i les coses que et dius a tu mateix, o el lloc on es 

produeix una idea. A Mystery Magnet obrim la paret posterior perquè el públic pugui fer 

una ullada al lloc on fem la màgia que veu quan la paret està tancada. En aquest 

sentit, m'agrada fer visible l'invisible. 

Com vas desenvolupar la peça? Tens en compte les imatges o les crees en 

diàleg amb els intèrprets durant l’assaig? 

En certa manera, realment no desenvolupo la peça amb els intèrprets. Per 

descomptat, amb el grassonet, que és la raó per la qual tothom és a l'escenari, hem 

parlat molt ‒de què és, per a ell, simplement seure allà. És una mena de cos esculpit, 

un home molt prim amb un vestit molt gros, i vam haver de pensar en el seu viatge i en 

com ell interpreta totes les coses que li estan passant a l'escenari. 

Passen moltes coses abans del procés de presentar l’espectacle. Només treballo 

durant mig dia amb els intèrprets, la resta del dia treballem en vestits, objectes i 

accions. I finalment fem una gran tria de tot allò que provem. 

Qui són els teus artistes? 

Hi ha tres ballarins, dos actors, els meus dos assistents i jo. Comença amb mi en el 

meu taller, després treballo amb un assistent en els vestits i donant forma als 

personatges, després treballo amb un altre assistent per a trucs de bricolatge a gran 

escala. Amb ell vam desenvolupar el mur, que en realitat és un gran eina d’efectes 

especials. A l'escenari estem tots junts, completament implicats, ja que durant molta 

estona s’està fent coses durant la funció: fer que alguna cosa exploti o picar un botó o 

fer que això es mogui… i ha molta feina a fer darrere la paret. 

Sempre actuo en les meves peces. Crec que és molt important que conegui el meu 

treball des de dinsr, i també crec en l’energia del grup. És part del treball. Junts 

gestionem l'escenari. El fet que no pugui treballar en paper em fa dibuixar amb ells a 

l'espai. Treballem com si tinguéssim un pinzell col·lectiu. 

http://www.teatrelliure.cat/
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Vas estudiar arts visuals: com vas arribar al teatre? 

Tinc formació d’artista visual. Em vaig graduar amb set quadres vius presentats com a 

taules de billar, més moments esculpits que objectes. Aquest projecte va tenir molt 

d’èxit i em van donar un premi de teatre, i així vaig acabar al teatre.  

En algun moment vaig decidir que els meus moments i les meves coses, els meus 

objectes i els meus vestits, necessitaven acció perquè han de transformar-se. 

Necessito dinàmiques en la quietud, com el díptic una pintura. 

El Stückemarkt de 2014 se centra en "nous models d'autoria". Fins a quin punt 

t’hi sents representada? 

Crec que em puc sentir representada en certa manera. Algú que acaba de graduar-se 

pot reaccionar, per exemple, a la meu treball amb la seva proposta. El meu treball no 

és tan diferent d'altres projectes en el desenvolupament; formem part d’un corrent i 

estic molt agraïda de poder ser una baula reconeguda en aquesta cadena. Al mateix 

temps, em sembla fantàstic que Katie Mitchell em seleccionés per les raons que 

precisament m’agraden. Per allò que puc representar. Tal com ella ho analitza és 

exactament allò que busco. Perquè, aparentment, a la gent també li pot agradar el 

nostre treball per motius equivocats. 

 

http://www.teatrelliure.cat/
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carnisseria en la bellesa 

fragment d’una entrevista amb Ive Steve Heydens per a Agenda, Brussel Deze Week, 

publicada el 2 de maig de 2012 

Horror dolç 

“Aquesta vegada volia fer una actuació frontal: el públic es veu a si mateix mirant 

l'escenari des de la platea a la italiana", afirma Miet Warlop. Però Mystery Magnet no 

explica una història, és una seqüència orgànica d'imatges en què es troba una història. 

Warlop s’inspira no només en l’art visual, sinó també en el cinema i, sobretot, en el 

d’animació, com els dibuixos de Happy Tree Friends. "Veig personatges simpàtics que 

es tracten de la manera més horrible. També acaben en situacions molt doloroses 

perquè, per exemple, són massa entusiastes. Hi ha un ressò d'això en la 

representació. Mystery Magnet té una mica de l '"horror dolç" que puc descriure com 

una carnisseria en la bellesa. Combinant diverses imatges i reproduint-les en el seu 

context, intento que les escenes siguin més lleugeres d’allò que semblen a primera 

vista.  

Les actuacions consisteixen en una successió d’accions surrealistes. Cada personatge 

deixa les seves petjades. "Algú ha de tirar setze vegades, quatre homes pixen contra 

la paret. Vaig veure obrir el ventre d'un altre personatge, un jeep es cala, etc. Tot 

objecte o personatge ha de ser capaç de descarregar alguna cosa i, en la major part 

dels casos, és un líquid. Al final ens queden amb un llenç, una mena de dibuix de les 

accions de tothom”. 

Què està malament?  

Què vol transmetre Warlop als assistents de Mystery Magnet? "Tot va malament en 

aquesta peça", diu. "Però em pregunto què significa realment malament. Si algú sagna 

sovint i el resultat forma un arc de Sant Martí, la pregunta és si la brossa que n’ha 

sortit realment es pot anomenar brutícia. Hi ha una persona extremadament grassa en 

aquest espectacle, i vull mirar com és la seva presència pel fet d’ocupar més espai del 

que realment vol. Aquest personatge també té molt d’amor a donar.” Warlop no vol 

explicar massa coses; només ens ofereix unes quantes imatges. "Espero que tothom 

senti emocions o ressons diferents durant la representació. Si hi ha dues-centes 

persones entre el públic, espero que dos-cents mons diferents es desprenguin de 

Mystery Magnet." 

http://www.teatrelliure.cat/
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Katie Mitchell sobre Miet Warlop i Mystery Magnet 

motius per a la selecció de la peça per al Stückemarkt del Berlinertreffen 2012 

 

Ha estat un gran privilegi observar una àmplia secció de joves artistes 

femenines per al Stückemarkt 2014. Vaig mirar-me l’obra de dones a Holanda, 

Bèlgica, França, Alemanya i la Gran Bretanya. Hi va haver moltes veus 

úniques, però l’artista que va destacar més va ser Miet Warlop i els seus dos 

espectacles, Mystery Magnet i Springville. L’entorn de Miet és el d’una artista 

visual i podeu intuir la seva formació en belles arts en l'ús de textures (com ara 

cartró, pols i plàstic) i la seva alquímia química amb líquids de diferents colors 

que s'expandeixen en grans esquitxades sòlides d'escuma imprevisible. Els 

seus antecedents també són clars en la manera com els seus intèrprets no 

entren en els arquetips físics del teatre convencional: juguen a ser cavalls, 

taules, parells de pantalons alts, caixes de cartró, i a més munten diverses 

màquines de mides inapropiades. No hi ha una narració en el sentit tradicional 

d’una peça de text. En canvi, la seva obra presenta una seqüència d’imatges i 

d’accions amb la seva pròpia lògica surreal i un fort ritme i propòsits teatrals. El 

llenguatge es redueix a sons i a plors, amb ràfegues de música que puntuen els 

esdeveniments. A mesura que l’acció es desplega, es va veient ràpidament una 

taula amb les potes molt fosques que discuteix amb una caixa de cartró, o un 

trio de parells de pantalons que s’enfronten a altres cossos amb perruques de 

colors enormes en lloc de cares. En aquesta obra divertida amb una ironia 

fosca, s’hi suma el sentit del suspens ‒sobre si l’home amb una caixa de cartró 

al cap es farà amic de la taula o no, sobre qui sortirà de la casa de cartró i farà 

coses‒ i el tempo teatral. El seu domini de la teatralitat, la seva firma visual 

única i la seva comicitat van reblar la meva decisió, i el potencial evident d’un 

treball que inevitablement sortirà de la promesa que exhibeixen aquestes dues 

produccions. Espero la propera peça! 

 

http://www.teatrelliure.cat/
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la premsa n’ha dit... 

“Aquesta vetllada és diferent de qualsevol altra, diferent de qualsevol cosa que s'hagi 

vist mai. En el món de Miet Warlop tot sembla possible. Tot succeeix com en les 

fantasies dels nens, que encara no saben què és possible en aquest món físic i què 

no. I tots el mirem amb sorpresa, com els nens”. 

‒ Susanna Petrin, 30 d’agost, 2014 

“Artista visual belga que gravita cap al teatre, Warlop comparteix la mateixa fascinació 

que Romeo Castellucci i Robert Wilson per les imatges al·lucinants i les 

transformacions sorprenents. La seva posada en escena pot semblar en un principi 

més un joc, en el qual animals globus i cotxes en miniatura suggereixen un 

abandonament infantil, però fa que l’acte de creació sembli cada vegada més cruel. 

Veiem com les cames d’un home s’esforcen en un parell de stillettos negres mentre es 

converteix la part posterior d’un cavall que carrega un genet a l’esquena; o escoltem 

els sons inquietants d'una pluja de dards, que es llancen a l’atzar contra la paret; o 

observem altres criatures amb cap de baieta de pal atacant-se amb pistoles i 

motoserres, mentre escupen i escampen pintura de colors primaris. Que sagnin com 

un arc de Sant Martí, això no fa que sigui menys violent. Aquesta combinació de 

fantasia i d’horror pot suggerir la lògica d'un somni, en el qual els símbols es deformen 

i deixen anar els seus significats. Però la successió d’imatges de Warlop sembla més 

conscientment determinada. Les figures disteses i el surrealisme brutal recorden Dalí i 

Buñuel; la paret llençol, esquitxada i que degota, no podia ser més Pollock; i abans 

que ningú digui Damien Hirst ens trobem en presència d’un altre (i més suau) tauró 

flotant.” 

‒ Peter Crawley, Irish Times, 10 d’octubre, 2012 

“A Mystery Magnet, un espectacle dissenyat per l'artista belga Miet Warlop, sortim 

decididament de Kansas, mentre que la terra d'Oz, plena de màgia i colors, literalment 

explota. Mystery Magnet, amb pintura, fum de colors, globus i dards, us porta per la 

carretera de maons de l'arc de Sant Martí, enmig de taurons voladors i explosions, per 

descobrir paisatges hilarants, alguns en moviment i d’altres inquietants en la foscor.” 

‒ Chris O'Rourke, 8 d’octubre, 2012 

”A Mystery Magnet, actua com a pintora. Són lels noms d’artistes visuals allò que 

sorgeix quan parlem de la seva obra. Primer, pensem en Paul McCarthy, l’increïble 

agitador de la Costa Oest dels Estats Units i els seus vídeos de pallassos grotescs. 

Però Miet Warlop hi afegeix una bellesa formal. Pensem en els accionistes vienesos i 

en les seves "cerimònies" trash que donen lloc a "traces" en forma de pintures dels 

colors dels courares. Finalment, pensem en expressionistes abstractes nord-

americans. L'escena, al final, es converteix en una gran pintura de Sam Francis. I quan 

els actors valsen amb els cabells i els seus cossos, amb brolls de pintures, rememoren 

els gestos de Pollock girant sobre els seus quadres i llançant el color com goteres 

ardents.” 

‒ Gay Duplat, 20 d’agost, 2013 

http://www.teatrelliure.cat/
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la creadora 

Miet Warlop 

Miet Warlop és una artista visual belga 

nascuda a Torhout. Té un màster en Arts 

Multimèdia pel KASK, Gant. Per al projecte de 

graduacióva preparar Huilend Hert, 

Aangeschoten Wild, una "instal·lació habitada 

formada per sis escenes i un tema que 

s'arrossega", i va guanyar el premi Franciscus 

Pycke i el premi de residència de Young 

Theatre Work 2004. Des de llavors ha realitzat 

moltes intervencions, accions i projectes, i el 

2005 va estrenar la performance SPORTBAND / Afgetrainde Klanken: 20 persones 

que lluitaven contra el temps a través de la música i l'esport. En el context del 

Lovepangs (Vooruit, 2005), va crear l’espectacle per un espectador/a Cherish the 

Cherries. Del gener del 2006 fins al novembre del 2007, Warlop va ser una dels sis 

artistes de DE BANK (Arts Arts CAMPO, Gant), on va treballar en la seva sèrie de 

Propositions, anomenada Big Heap / Mountain. Entremig, va ser responsable de 

l'escenografia de les produccions de Pieter Genard, Raven Ruëll, DitoDito-Jef 

Lambrecht, KVS (Brussel·les), Arts Centre Vooruit (Gant) i Les ballets C de la B 

(Gant). Mentre girava amb les Proposicions per tot Europa, va crear Springville, un joc 

de caos, expectació i sorpresa de 50 minuts, en què l’escenografia, el vestuari, 

l’attrezzo i els personatges estan estretament entrellaçats i fusionats. Springville es va 

estrenar al maig de 2009 al Centre d'Arts BUD (Courtrai). 

Miet Warlop es va traslladar a Berlín durant tres anys per concentrar-se en la seva 

obra visual i preparar una nova peça, Mystery Magnet, que es va estrenar a 

KunstenFestivalDesArts (Brussel·les) el maig de 2012. Mystery Magnet va guanyar el 

premi del Theatertreffen Stückemarkt dels Berliner Festspiele per a noves formes de 

teatre i s’ha representat més de 100 vegades arreu del món. Va ser triat pel 

Theatertreffen Berlin per haver trobat una nova manera de fer arts escèniques, i 

l’espectacle encara gira per tota Europa i més enllà. 

Durant el període 2012-2013, Miet Warlop va explorar diverses possibilitats amb 

Nervous Pictures i altres performances, a través de projectes i invitacions, tant en arts 

visuals com en contextos teatrals amb el Baltic Triennial (Vílnius), Hebbel am Ufer 

(Berlín), Lisson Gallery (Londres). Al novembre de 2012, com a part de la seva 

residència d'artista associada durant quatre anys al Beursschouwburg (Brussel·les), va 

crear i comissariar l'acte inaugural de la temporada amb Alligator Project: un cap de 

setmana combinava l’ú dels mitjans amb actuacions de diversos artistes i músics com 

Reggie Watts i Michael. Portnoy. 

http://www.teatrelliure.cat/
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El 2014 Miet Warlop va iniciar la seva pròpia estructura legal, batejada com Irene 

Wool. A l'octubre de 2014 va estrenar al Beursschouwburg (Brussel·les) la primera 

producció Dragging the Bone, un solo amb un planeta esculpit. El 2015 Miet Warlop va 

obrir les celebracions que festejaven els 50 anys de Beursschouwburg (Brussel·les) 

amb Rocket Piece. A més, l’Art Gallery Barbican (Londres) li va demanar una actuació 

per el projecte Station to Station, presentat per Doug Aitken. 

Mentre girava amb el seu solo Dragging the Bone i celebrava la funció 100 de Mystery 

Magnet a Gant, Porto i Bordeus, va acabar l’any amb la seva primera exposició en 

solitari a la galeria KIOSK (Gant), titulada Crumbling Down the Circle of my 

Iconoclasm. El 2016 va estrenar un nou treball escènic a gran escala: Fruits of Labor, 

una actuació musical nocturna que funciona com un analgèsic per al món. Fruits of 

Labor es va estrenar a KunstenFestivalDesArts (Brussel·les) el maig del 2016, i fins 

ara gira per tot el món. 

A més de les seves actuacions a escenaris teatrals, Miet Warlop ha creat un cicle 

creixent d’actuacions d’art visual, intervencions i instal·lacions en directe, com ara 

Nervous Pictures, que s’ha presentat a KW Institute for Contemporary Art (Berlín), 

Lisson Gallery (Londres), Barbican Art Gallery (Londres), Palais de Tokyo (París) i 

Performatik (Brussel·les), entre d’altres. 

El 2017 obre Arts Institute Vooruit (Gant) amb la seva performance monumental 

Amusement Park, i és convidada pel Centre de Belles Arts de BOZAR (Brussel·les) en 

el marc de l’exposició retrospectiva dedicada a Yves Klein, per revisar i tornar a 

escenificar la seva obra seminal: Mystery Magnet, com també per crear el muntatge 

inaugural de l’exposició A Horse, a Man, a Woman, a Desire for Adventure i presentar 

una intervenció d’art visual, The Board, durant la cerimònia de cloenda de l’exposició 

de Paul Bury . 

El Festival Actoral. 17 (Marsella) va convidar Miet Warlop a col·laborar amb l’autor i 

comissari Raimundas Malasauskas en permetObjet des Mots, que es tradueix en un 

nou projecte de Ghost Writer i la Broken Hand Break estrenat el setembre de 2018 a 

NTGent (Gant). A l’inici del 2018, Miet Warlop crea Big Bears Cry Too, un espectacle 

per a totes les edats que s’estrena al Hetpaleis (Anvers) l’abril de 2018. 

 

més informació https://www.mietwarlop.com/ 
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