
El Lliure de Gràcia acull Mystery Magnet un quadre fet teatre amb
misteri!
Teresa Bruna  •  original

Mystery Magnet, un quadre fet teatre amb signatura de la creadora belga Miet Warlop

Aquest cap de setmana, els dies 26 i 27 d’octubre, el Lliure de Gràcia ofereix l’espectacle
Mystery Magnet, “un quadre fet teatre”  de la creadora belga Miet Warlop. Forma part de la
programació internacional del teatre “que vol mostrar com es veu el teatre fora d’aquí”, ha dit
Juan Carlos Martel,  director del Lliure, avui a la presentació.
La proposta, improrrogable més enllà d’aquests dos dies, combina les arts visuals, la
performance i el teatre, sense oblidar l’humor. “Ens sentim atrets per les coses que ens fan
por!”,  assegura la directora, fent referència al títol de l’obra. I és que l’estranyesa puja a
l’escenari: hi passegen éssers peluts, un cor de maniquins, dards voladors, globus, gent que
es precipita, un tauró inflable… Tots formen part de l’imaginari de Warlop, que ja és un dels
referents de l’avantguarda escènica europea.
I UN BLANC PROFUND EXPLOTA EN COLORS!
El seu univers, inspirat en part en el món del còmic i la pintura en acció, ofereix un esplèndid
joc de materials. En 45 minuts, l’escenari -convertit en una gran tela blanca- acaba transformat
en un quadre ple de formes, colors i textures. Una explosió de color en què cau la paret del
fons per “mostrar la cuina, el lloc d’on surt tot.”
De fet, ha aclarit que l’objectiu de l’espectacle ja és mostrar el seu procés de creació: “A
Mystery Magnet  mostrem tot el que hi ha darrera de l’espectacle i com s’ha fet. És com una
pintura que es va creant al llarg de la funció. Obro el ‘backstage‘ per ensenyar la llibertat que hi
ha darrere les imatges. Si veus el procés de creació, veus també el seu esperit. I vull ensenyar
l’esperit de l’obra al públic. L’espectacle té missatge i narrativa, però no utilitza paraules,
travessem emocions enlloc d’accions.”
En aquest cas, la creadora dóna vida a un quadre, ja que els vuit intèrprets en escena
construeixen en directe una peça d’art plàstic, amb Dalí, Buñuel i Pollock com a referents. Hi
ha un moment en què Warlop apareix en escena amagada darrere una enorme perruca rosa
amb forma de pal de fregar, perquè “l’artista visual no només dirigeix el que passa a l’escenari.
També ha d’assumir un risc personal, una implicació que només aconsegueixo plenament si
estic en l’acció. No dirigeixo des de la platea, sinó des de l’acció a l’escenari!”
Mystery Magnet  busca generar sensacions i sentiments, a partir del que succeeix en escena:
una batalla incessant de pintura i materials diversos entre personatges que entren i surten
contínuament. Mystery Magnet  exemplifica, així, un teatre sense paraules fet de ‘trucs’
corporals, un indumentària particular, bricolatge de materials, pintura i efectes lumínics. “Amb
aquests elements, l’obra fa un viatge per la ment del protagonista -un home gras sempre
present- amb accions que representen els seus pensaments espantats i alhora interessats per
allò que li fa por”,  ha explicat l’artista.
Mystery Magnet  és un espectacle per a tots els públics, tot i que no va ser concebut
inicialment per als menuts. “La peça es va crear pensant en tothom per certament, els més
menuts s’hi senten molt atrets perquè té molts estímuls i és plena de color.”  La peça, en
transformació contínua, combina moments d’humor silenciós, de sorpresa i absurd.
Miet Warlop també ha explicat que la seva intenció és “mostrar un món màgic, de somni, on
tot és possible.”
La creadora va passar, amb Mystery Magnet, a la creació col·lectiva i va suposar un abans i
un després en el seu treball. Miet Warlop va guanyar el premi Stückemarkt 2014, convocat pel
Festival Theatertreffen (Berliner Festspiele, Berlín).
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