SINOPSI
A Victorian Boxes, els espectadors viatgen a l’Anglaterra victoriana de la mà
de l’amfitrió, del guia que ha teixit aquest viatge. A través de capses
dioràmiques que contenen l’essència de diverses personalitats britàniques de
l’era victoriana, a través dels seus jocs de llum i un espai sonor que creen els
mateixos objectes que acompanyen al públic en aquesta escapada sensorial i
de descoberta, s’obre una porta a una època passada que, de sobte, no
queda tan lluny.
I des d’allà ens miraran als ulls des de la pròpia reina Victòria als nens
escuraxemeneies. Des d’allà arribaran il•lustracions i literatura de l’època,
des d’allà arribaran els ecos d’indrets llunyans en el temps i en l’espai,
imatges en la penombra il•luminada pel guia i els seus peculiars ajudants.
Cada capsa que es presenta és una parada en un itinerari que es recorre amb
els cinc sentits.

EL CONCEPTE
Victorian Boxes és un espectacle de creació per a un mínim de 4 i un màxim
de 8 persones. L’espectacle connecta les arts escèniques i el teatre d’objectes
amb les arts visuals i la literatura, en una peça en la qual el creador és el
mestre de cerimònies d’una experiència íntima i interactiva que apel·la als
cinc sentits: olor, gust, tacte, oïda i vista.
A través de les capsetes dioràmiques que crea en Pere Cabaret, un format
original que podria definir-se com un collage en 3D amb secrets lumínics,
cadascun un minialtar a la persona a la qual fa homenatge, el creador fila un
relat vertebrat per la connexió de tots els referents al·ludits a l’època
victoriana d’Anglaterra. Aquest relat és el vehicle per a un viatge
multisensorial sense necessitat de cap tecnologia punta.
A més de les capses dioràmiques, els objectes i l’espai sonor, que sorgeix
d’una varietat de capses de música trobades en encants i antiquaris, creen
una atmosfera captivadora que predisposa al públic a conèixer els secrets de
les capses i les històries que contenen.

Victorian Boxes és una finestra que ens dóna accés a una època passada que
encara avui influeix en els canons estètics de moltes disciplines artístiques.

FITXA ARTÍSTICA
Idea i creació: Pere Cabaret
Textos i traducció: Gabriel Sicilia
Veus: Luis Grau, Cristina Serra, Adrià Grau i Lidia Grau
Muntatge de so: Clara Rueda
Durada: 80 minuts.

REQUERIMENTS TÈCNICS
La tria de l’espai per a la representació contribueix molt a l’experiència. No
és imprescindible, es pot fer en una sala corrent, però és idoni poder
disposar d’un espai no convencional que tingui un aspecte i unes
connotacions que transportin a èpoques passades. Pot ser una casa
particular, una casa-museu, en un edifici singular de la localitat...
És imprescindible que el lloc triat pugui estar a les fosques.
Es necessita:
•
•
•
•

una taula d’un mínim de 2 metres de llargada per 1,10m d’amplada
4 cadires i 4 tamborets alts
Preses de corrent
No es necessiten tècnics

PREU
Per les seves característiques i aforament, l’espectacle està pensat per fer més
d’un passi al dia, idealment un al matí i dos a la tarda, com a màxim.
Tot depenent de la quantitat de funcions i dies de funció, es negociarà el
preu.

PERE CABARET
Vaig néixer a Mataró fa quaranta molts anys i es va veure de seguida que el
que m’agradava era dibuixar i tocar el piano. Em dedico professionalment a
la docència en l’Aula de Música i Teatre Musical de Sant Feliu de Llobregat,
de la qual sóc membre fundador.
Compagino les classes amb els meus projectes artístics, on tinc total llibertat
creativa. Entenc la creació des d’un punt de vista ampli i salto d’un camp a
l’altre d’acord amb allò que em ve de gust: il•lustro llibres, tant infantils i
juvenils com d’altres; composo música i lletres originals per projectes
escènics o llibres de caire educatiu; creo peces més en la línia de les arts
plàstiques que esdevenen una exposició, però vaig més enllà i hi introdueixo
les arts escèniques… Mai no sé quin serà el meu pròxim projecte!

