ESPECTACLE FAMILIAR

ARTS ESCÈNIQUES

NOCTILUCA (+5)

Noctiluca és la fascinació del naturalista Luca
per aconseguir il·luminar tot el que l’envolta en
un altre font d’energia natural:
la bioluminescència.
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ARGUMENT
Luca, incansable investigador naturalista, no
para de viatjar fins trobar cuques de llums i
examinar-les. Una nit, somniant dins la tenda
de campanya, veu la misteriosa NOCTILUCA,
Deessa de la nit plena de llums. A partir
d’aquest moment viu entre el somni i la realitat,
tant a dins com fora del seu laboratori, per
aconseguir el repte que s’ha proposat. Ell i la
seva ajudant viuran situacions sorprenentment
divertides i màgiques. Els descobriments sobre
la bioluminescència el portaran a endinsar-se
en aquest món apassionant de la llum produïda
per aquests éssers tan meravellosos i diferents
entre si, com les algues, els peixos abissals
i les cuques de llum, per fer realitat la seva
il·lusió: aplicar-la a la vida quotidiana.
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L’espectacle Noctiluca vol donar a conèixer la
part més desconeguda del món dels insectes,
des d’un punt de vista teatral i visual al públic en
general i als infants en particular.
Com a punt de partida la cuca de llum és un
insecte del que molta gent parla, però molt pocs
han vist l’animal de dia i el saben reconeixer. Hi
ha diferències a cada país o zones en les que
viu, així com sobre el tipus de llum que emet –
la bioluminescència-, que ens obre a un camp
interesantíssim i que s’ha convertit en el tema
central de la història que narrem.
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L’ús de conceptes científics no està renyit
amb la fantasia i el llenguatge poètic, estètic
i visual que proposa l’espectacle. Donanda la
importància del llenguatge visual i corporal,
s’utilitza el llenguatge d’ombres i projeccions
per donar èmfasi al nucli de la narració: la llum
bioluminescent, i el somni del investigador per
fer servir una nova font d’energia.
Així mateix, s’introdueixen experiments
químics com a part de la narració que
contribueixen a crear una atmosfera
d’aventures, intrigant i de recerca.
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Fitxa artística
Actors: Jordina Font / Quique Alcàntara
Tècnic: Carles Guardis
Disseny i creació escenografia
i objectes: Carles Guardis
Guió: Artristras
Idea primària: Ambidees
Vestuari: Artristras / Carme Aspa
Il·luminació: Jep Vergés
Efectes luminotècnics: Xavi Valls
Efectes i assessorament químic: Toni Alivert
Disseny gràfic i animacions: Jaume Guardis
Producció vídeo: Videostudi
Muntatge musical: Quique Alcàntara/Ivan Vergés
Direcció: Artristras
Mirada externa: Eudald Ferre/Joan Monells
Producció: Artristras/Rita Guardis
Fotos: Robert Ramos
Idioma: Català
Durada: 55 minuts
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Consulta regularment
l’agenda on-line
www.CosmoCaixa.org

SEGUEIX-NOS

