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Amb la col·laboració de Amb el suport de

Horari
De dilluns a divendres 09.30 h i 11.30 h

Dimarts 22/11   
taller Obrim la caixa: Il·lusionisme performatiu
09.30 h, 10.30 h, 11.30 h i 12.30 h

Durada
45’ / 45’ (taller)

Lloc
Montjuïc. Espai Lliure

Idioma
Espectacle sense text

Preu
7 € alumnat (taller inclòs) /  
aforament 56 persones

Accessibilitat
Assistència auditiva a través del mòbil

Edat recomanada
A partir de 10 anys (cicle mitjà)

Espectacle inclòs al Lliure del futur 
i recomanat pel Programa educatiu

#TheWatchingMachine

Intèrpret
Macarena Recuerda 
Shepherd

Creació
Jorge Dutor,  
Ana da Graça,  
Macarena Recuerda 
Shepherd  
i Miriam Ubanet

Regidora
Sara Serrano

Coproducció
Teatre Lliure,  
Macarena Recuerda 
Shpeherd & co.,  
Eusko Jaurlaritza  
i Antic Teatre

La màquina de mirar era el nom 
que rebien aquells objectes del 
segle xix que, a través de miralls 
i obturadors, creaven il·lusions 
òptiques. A la peça The Watching 
Machine / La caixa màgica, l’artista 
imaginarà que la maquinària 
generadora d’il·lusió ÉS La caixa 
deL LLiure en si. Amb ella i altres 
dispositius, jugarà amb la llum, 
les ombres i els reflexos creats 
pel cos per dur a terme efectes 
òptics i experimentar i reflexionar 
sobre què és la il·lusió, què és la 
representació i què és la convenció 
teatral. 

Centrant-se en la percepció de 
l’espectador, en la convenció dels 
dos nivells que comunament trobem 
damunt d’un escenari, el de realitat 
i el de ficció, l’artista construirà 
dues narracions. D’una banda, la 
del cos i els objectes en l’espai 
davant del públic que els observa. 
I paral·lelament, la d’una altra 
realitat que s’explica en les parets 
i en els reflexos, com al mite de 
la caverna de Plató: una altra 
construcció i una altra lectura de 
les imatges que veiem. 

Macarena Recuerda Shepherd és una 
artista visual i escènica que ha 
creat nombroses obres en teatres i 
entitats de prestigi en els darrers 
10 anys. És fundadora del Colectivo 
Estraperlo, una plataforma de 
creadors nous difícils d’etiquetar. 

A més, el 22 de novembre al matí 
oferim un taller d’experimentació amb 
La caixa deL LLiure de primària conduït 
per l’artista. En grups reduïts, els 
assistents podran descobrir aquesta 
proposta educativa, jugar-hi i 
entendre alguns secrets de la màgia 
del teatre.

Il·lusionisme performatiu  
En grups reduïts, els assistents 
podran descobrir aquesta proposta 
educativa, jugar-hi i entendre  
alguns secrets de la màgia 
del teatre. D’una banda, 
il·lusions òptiques amb el 
cos com a objecte. Les lleis 
perceptives ens pemetran crear 
múltiples personatges d’aspectes 
sorprenents. Gegants, nans, 
éssers amb diverses extremitats, 
sense cap... De l’altra, treball 
d’ombres. Les ombres xineses 
parteixen d’un joc popular basat 
en l’efecte òptic teatralitzat 
d’interposar les mans o altres 
objectes entre una font de llum  
i una superfície clara (pantalla 
o paret), de manera que la 
posició i el moviment projecta 
ombres que representen figures 
estàtiques o en moviment. I en 
tercer lloc, una ombra no és res 
més que una projecció. A partir 
d’aquest concepte, crearem una 
seqüència d’imatges per construir 
una petita pel·lícula.
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La caixa deL LLiure – funcions escolars 

The Watching 
Machine / 

La caixa màgica
idea original  

Macarena Recuerda Shepherd
14/11 – 18/11. Espai Lliure
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