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MYSTERY MAGNET
creació i direcció MIET WARLOP

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 dessensibilitzada, 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. n

_ espectacle sense text 
_ durada 45’ sense pausa
_ recomanat per a totes les edats 
 (cicle inicial, mitjà i superior)

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 Jurgen Techel, 
Bennert Vancottem i Matthieu Vergez
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 i Geert 
Viaene / AMOTEC 

24 A 27/10

#ElLliuredelFutur#MysteryMagnet @Mietwarlop
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PAISAJES PARA NO COLOREAR
Montjuïc. Del 31/10 al 17/11
Marco Layera
Nou adolescents xilenes donen la seva visió del món a 
què s’enfronten. Un espectacle amb música, coreografies, 
internet, vídeos en directe i molt d’humor!

IN WONDERLAND
Montjuïc/Espai Lliure. Del 7 al 10/11
Alícia Gorina / Indi Gest
Després d’analitzar la relació amb el seu pare i el cinema, 
la directora Alícia Gorina s’endinsa ara en els seus propis 
muntatges a partir de la relació amb la seva mare, que és 
psicòloga. La psicoanàlisi, a escena!

PRÒXIMAMENT

OBERT ELS DIES DE FUNCIÓ

BAR EL LLIURE Gràcia
Us ofereix servei de bar abans i 
després de les funcions. Un espai 
excel·lent de 200m² amb llum 
natural. Quiches, barquetes per 
picar, cassoletes, coques de recapte, 
hamburgueses, i carta de gintònics!
Regentat per GEC

n	 de dimarts a dissabte a partir de les 18’30h.
n	 el diumenge a partir de les 17h.


