DOSSIER DE PREMSA

MOVIMENT

ENCESA 2022

Programació
Univers
El Carromato i Oakleaf
Cercavila
Espectacle

itinerant

de

llum

i

ball

que

representa una al·legoria de diferents elements

La viatgera del temps

de l’univers com són el Sol, la Lluna, els planetes i

Circ Bover

les estrelles.

Circ
Un espectacle de circ i música en directe que

Photonex
Tecnoradio
Instal·lació làser immersiva
Viu l’experiència de travessar la llum dins una
instal·lació làser atmosfèrica i un mapatge
arquitectural de fotons en moviment.

La caixa màgica
secreta

ens proposa un viatge pel temps necessari per a
canviar el nostre món.

Geometries del
paissatge
Javier Riera
Intervenció lumínica a la natura
La llum i la geometria juntes per a contemplar
els arbres de la nostra ciutat com mai hauries
imaginat.

Dalumen Lab
Videomapatge
Tres mons diferents amb sorpreses, autòmats i
mòbils que ompliran de màgia i fantasia la
façana de l’Ajuntament, convertida en una caixa
màgica secreta.

Flotados
David Moreno Cia. & Cristina
Calleja

π (Pi)
Slidemedia
Escultura amb mapatge
interactiva
L’harmonia i el caos s’uneixen a través de la
simbiosi de l’àudio, el vídeo i la interactivitat per
a donar forma a una peça inspirada en la
irracionalitat del número Pi.

Dansa, circ i música
Poesia en estat pur, un piano de coa de 8
metres d’alçada serà la porta a un univers únic.
Aturem el món un instant i transformem-lo en un
espai per a somiar!
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MOVIMENT
Introducció
La paraula MOVIMENT ens proposa canviar de

El MOVIMENT

lloc o de posició. Ja no som com abans, som

l'hem combinat amb la llum i el millor de les arts

persones renovades i amb tot el que ens ha

escèniques i les arts visuals. Us convidam a sortir

passat aquets darrers anys i el que ens passa a

al carrer i descobrir com es mou la llum a través

l’actualitat hem d’acceptar que hem canviat.

de la dansa, la música, els viatges, la natura, les

Parlam de la transformació interior i exterior.

matemàtiques, la ciència i l’Univers. L’ENCESA

La llum es la millor mestra per a mostrar-nos la

2022 aposta tant per la tradició com per la

constància del canvi, ho fa cada dia gràcies al

creativitat i la innovació. Us presentam dos dies

moviment de la terra amb el dia i la nit com

de

espectacle natural insuperable. Amb aquesta

espectacles sorprenents. Veniu! Moveu-vos! No

programació volem atrapar per uns dies la llum,

us ho perdeu!

ha estat la nostra inspiració i

programació

plens

d’instal·lacions

i

la llum que sempre viatja, la llum dels planetes,
la llum de les estrelles que ens connecten amb
les Festes de Nadal. Volem tornar a veure Palma
amb els carrers plens de moviment participatiu.
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La viatgera del temps
Circ Bover (Mallorca)
Circ

Circ Bover

Un

viatge pel temps d’una dona que cerca

Creat a Sineu l’any 2005 amb l’objectiu de

l'explicació al futur incert del nostre món. El

difondre les arts circenses a les Illes Balears, va

canvi climàtic, les guerres, l’èxode imparable

impulsar el primer circ itinerant de les Balears

d’immigrants que fugen de les seves terres

amb espectacles de circ contemporani,

hostils, etc. forcen la nostra protagonista a

fenomen cultural sense precedents.

viatjar a les èpoques crucials de la nostra

Bover ha creat espectacles de carrer i sala que

història que han duit la humanitat fins a un punt

l’han duit a viatjar pels cinc continents i sumar

sense sortida. Malabars, acrobàcies aèries i i

premis nacionals i internacionals pels seus

equilibris

espectacles i la seva trajectòria.

es

fusionaràn

amb

projeccions

un

El Circ

audiovisuals i la musica en directe de Miss

Impulsor i organitzador de CIRCAIRE

Loopita per a gaudir en família d’un espectacle

programació

diferent i divertit, que alhora ens convida a

gestiona LA CIRQUERA, que combina diverses

raonar sobre la necessitat de cuidar el món que

vessants i el programa educatiu DESCOBREIX EL

habitam.

CIRC, una activitat que rep 4.000 alumnes cada

anual

de

CIRCART,

i de la
també

any.

LA FEIXINA

Durada: 30 minuts
Divendres 18 _ 18.30, 19.30 i 20.30 h
Dissabte 19 _ 18.30 i 19.30 h
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Geometries del paisatge
Javier Riera (Astúries)

Intervenció lumínica a la natura

Javier Riera
Javier Riera és un artista visual que treballa

Es tracta d'una instal·lació artística que a partir

intervenit

de projeccions geomètriques damunt els arbres

geometría. La seva obra ha estat presentada a

genera un efecte visual que transforma l’espai.

museus d’art contemporani tan rellevants com el

Les projeccions i els arbres es converteixen en

Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofía, el

escultures lumíniques que van evolucionant i

Centre Niemeyer i el MUSAC, entre d’altres.

modifiquen la percepció de l’entorn.

A la vegada ha consolidat una trajectòria

La relació entre la geometria i la natura en

internacional com a artista especialitzat en

aquesta peça adquireix un caràcter meditatiu i i

interencions luminiques sobre el paissatge en

obre la percepció de l’espectador a qualitats i

espais publics. Ha duit a terme intervencions a

dimensions

La

més d'una dotzena de ciutats, entre d'altres:

geometria és entesa com un llenguatge natural

Parma, Itàlia (2022); Shenzhem, la Xina (Glow

previ a la matèria, amb la capacitat d’establir-

Shenzhem 2022); Madrid, Espanya (LUZMADRID,

hi un tipus de ressonància subtil i reveladora.

2021 i el Reial Jardí Botànic, 2017); Aarhus,

ocultes

a

l’espai

habitual.

el

paissatge

amb

la

llum

i

la

Dinamarca (Aarhus Festuge 2021).

LA FEIXINA

Durada: 20 minuts aprox. - continu
Divendres 18 _ 18 - 21 h
Dissabte 19 _ 18 - 20 h
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π (Pi)
Slidemedia (Barcelona)

Escultura amb mapatge interactiva

Slidemedia

Una peça que ens acosta

Slidemedia Studio és una empresa d'artistes

al món de les

matemàtiques i el concepte de moviment.

multidisciplinaris, dedicats a la investigació i la
posada en marxa de propostes basades en la

Una

proposta

(360º)

damunt

de
una

projecció
escultura

tridimensional

tècnica

circular

interactives

fixa,

del

videomapatge,
i

creació

aplicacions

de

continguts

suspesa a l'aire, fabricada amb fusta, damunt la

MotionGraphics. Creen entorns visuals amb

qual es projecta des de dos videoprojectors

conceptes

situats un davant l'altre amb la peça al centre.

adquirida en múltiples muntatges i espectacles

Els visitants poden interactuar-hi variant el

al voltant del món durant quasi 30 anys,

mapatge i els sons amb el moviment de les mans

juntament

i els braços.

multimèdia, els permet desenvolupar projectes

artístics

amb

les

i

lumínics.

aplicacions

L'experiència

d'animació

audiovisuals originals i d'avantguarda.

LA FEIXINA

Durada: 10 minuts aprox. - continu
Divendres 18 _ 18 - 21 h
Dissabte 19 _ 18 - 20 h
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Univers
El Carromato (Cadis) i Oakleaf (Hamburg)
Cercavila

Oakleaf i El Carromato

"Univers" és un espectacle itinerant i lluminós

Espectacle creat a partir de la col·laboració

que ens submergeix en un divertit viatge cap al

entre

cel en forma d’al·legoria del nostre univers, en

l'interès per la investigació i la innovació de la

què el dinamisme ens recorda que tot conviu

il·luminació com a element destacat dels seus

amb harmonia i moviment constant. Hi trobarem

projectes de carrer itinerants .

diversos elements com la Lluna i les estrelles, així

Es pot destacar la trajectòria i la participació a

com un peculiar seguici format per vuit planetes

festivals i esdeveniments a més de 25 països.

del sistema solar representats per personatges

Aquestes són dues companyies internacionals

divertits i espontanis.

especialitzades en la creació i la produccció

duers

companyies

que

comparteixen

d'espectacles de carrer.

AV. DE JAUME III

Durada: entre 30 i 40 minuts
Divendres 18 _ 18.10, 19.05 i 20 h
Dissabte 19_ 18, 18.40 i 19.20 h
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Photonex

Tecnoradio (Barcelona)

Instal·lació làser immersiva

Tecnoradio

"Photonex" és una instal·lació immersiva amb

Tecnoradio és una companyia amb més de 30

projeccions làser atmosfèriques i un mapatge

anys

arquitectural amb projeccions que generen

d’espectacles amb tecnología làser d’altíssim

moviments harmònics dels fotons a l’espai.

impacte visual per a tot tipus d’esdeveniments

Una experiència que ens acosta a la ciència i al

arreu del món.

comportament

són

Per a la realització dels espectacles utilitza

partícules portadores de la llum visible i tota la

projectors làser d’última tecnología, amb alt

resta de llums invisibles per a nosaltres no té pes

rendiment lumínic i molt baix consum elèctric.

i ja formava part del nostre univers primitiu.

Construïm emocions amb el poder del làser!

de

la

llum.

Els

fotons

d’experiència

en

la

producció

"Building emotions with the power of laser!"

JARDINS DE
L'HORT DEL REI I
LLAC DELS CIGNES

Durada: 10 minuts aprox. - continu
Divendres 18 _ 18 - 21 h
Dissabte 19 _ 18 - 20 h
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La caixa màgica secreta
Dalumen Lab (Mallorca)

Videomapatge

Dalumen Lab

Un espectacle en què la façana de l’edifici de

Dalumen

l’Ajuntament de Palma es convertirà en una

audiovisuals

caixa màgica secreta com una d’aquelles

artistes Mitos Colom i Javi Cadavieco, dos

antigues caixes puzle de fusta que amb la

apassionats del món audiovisual, que no es

combinació adequada llisca i obre calaixos per

cansen d’investigar i trobar nous llenguatges

a descobrir tresors interiors. Junts descobrirem

visuals,

tres mons diferents: el món de “steampunk”, el

d’espectacles.

món cinètic i el món dels 8 bits, tots ells amb

Dalumen Lab aborda cada projecte amb un

sorpreses,

personatges

enfocament innovador i estètic, i la seva passió

fantàstics com el “Rellotge stemapunk d’en

és produir moments màgics que combinen l’art i

Figuera” o “La torres de les hores”, que ompliran

la tecnologia per a arribar amb tots els sentits

de màgia la façana de Cort.

al públic i crear il·lusions òptiques i experiències

autòmats,

mòbils

i

Lab,

estudi

de

sonors

creatiu

de

videomapatge,

i

lumínics

per

projectes

format

a

tot

pels

tipus

impactants (www.dalumenlab.com).

PL. DE CORT

Durada: 10 minuts - continu
Divendres 18 _ 18 - 21 h
Dissabte 19 _ 18 - 20 h
Dissabte 19 _ 20 h - Compte enrere i Encesa dels Llums de Nadal
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Flotados

David Moreno Cia. & Cristina Calleja (Barcelona)

Dansa, circ i música

David Moreno i Cristina Calleja

Un piano de coa penjat a 8 metres d’alçada

Dos artistes amb una intensa i llarga trajectòria

serà la porta a un món singular. Una oda a la

de més de 30 anys en el món de les arts

superació, als anhels humans, a la bellesa de la

escèniques: David Moreno, compositor, pianista i

vida. Un trobada entre dos mons en què la

actor que cerca inspirar-se més enllà de la

música

música, en el teatre, la dansa, el cinema i les

serà

el

llenguatge

universal

que

transformi l'irreal, el somiat, en un món on tot és

arts

possible. Ens acompanyes a crear el nostre

acròbata i ballarina que cerca en la fusió de

univers? Un univers vaixell, un univers lluna, un

diferents disciplines un llenguatge particular

univers piano... Aturem el món per un instant i

capaç de traspassar emocions. Un tàndem

transformem-lo en un lloc per a somiar. Poesia

creatiu que es complementa a la perfecció per

en

acrobàcia.

a crear un univers únic i apassionant. Les seves

Videoprojeccions i llums ens transporten a un

creacions s’han representat a més de 28 països

univers apassionant. Encantat! Vina a Flotar amb

de tot el món amb gran èxit i bona crítica del

nosaltres.

públic. Varen obtenir el Premi Max al millor

estat

pur,

música,

dansa,

plàstiques;

Cristina

Calleja,

actriu,

espectacle de carrer 2019 per "Flotados".

PL. DE LA REINA

Durada: 27 minuts
Divendres 18 _ 18, 19.20 i 20.35 h
Dissabte 19 _ 18 i 19.30 h
Dissabte 19 _ 20 h - Compte enrere i Encesa dels Llums de Nadal
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Direcció artística - Elisa Martínez
Disseny gràfic - Moire

