M A G Í S E R R A P R E S E N TA

LA MESURA DEL DETALL

Magí Serra crea aquesta peça després de la mort del seu pare,
un referent en el seu trajecte vital i creatiu. Aquesta experiència
el porta a confrontar-se amb ell mateix, i així, el camí que
iniciava com un procés creatiu, acaba sent també un dol.
La peça narra un cicle que pot ser de vida, de coneixement o
d’alliberació, amb les seves etapes i vivències.
Amb La mesura del detall, l’autor aporta pensaments del
context en el qual vivim i genera formes i moviments al voltant
de l’esforç, la pèrdua, la precisió, el risc i la fragilitat, més enllà
de les seves estètiques convencional. I qüestiona la relació que
tenim amb la ciència i el nostre cos.
L’obra proposa un espai per compartir amb els altres els
aspectes més profunds de la nostra existència.
vimeo.com/264528518

FITXA ARTÍSTICA

Creació i interpretació i direcció artística: Magí Serra
Tècnic: Joana Serra
Direcció: Magí Serra i Pau Portabella.
Acompanyament textos: Paco Gómez
Disseny de llums: Joana Serra
Compositor: Fèlix Cuc
Vestuari: Maria Bartrons
Disseny gràfic: Eli Buxeda
Fotografia: Xusi Docs i Tristan Perez
Video: Tristan Perez i Nora Baylach
Agraïments: Quim Bigas, Sónia Gómez, Joan Figueres,
Carolina Alejos, Pau Vinyoles, Piero Steiner, Roberto
Olivan i Ursa Sekirnik.

Amb la col•laboració de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, La Caldera
i Can Gassol, i amb el suport de Cronopis i l’Espona.

MAGÍ SERRA

Magí Serra finalitza els seus estudis a SEAD (Salzburg) el 2009, des de llavors
treballa com intèrpret i creador a Barcelona, tot i que ha passat períodes a
Àustria, Palma de Mallorca, Brussel·les i Mèxic DF.
Actualment treballa com a intèrpret i col•labora en projectes de dansa
per diferents coreògrafs com GN/MC, ROPA (Roberto Olivan), Roser López
Espinosa o Lali Ayguade.
Del 2009 al 2013 treballa en produccions molt variades com Mashinenhalle
de Christine Gaigg, el projecte El Mur de Carolina Alejos o Subtalk una
producció del Teatre Principal de Palma. Com a creador amb el CollectifPops
presenten el seu treball en diferents formats al Festival de Peralada, en el
Certamen de Madrid, La Caldera o la Fira Mediterrània de Manresa.
Del 2013 al 2015 treballa amb en Roberto Olivan a la peça A place to bury
strangers realitzant més de 20 actuacions per Espanya, Eslovènia i Mèxic. El
2015 treballa en la creació de Time Takes The Time Time Takes de Guy Nader
i Maria Campos estrenada en el Mercat de les Flors, amb la qual han realitzat
més de 50 actuacions a Espanya, França, Alamània, Panamà, Beirut, Seül o
Taipei. El 2016 estrena la seva primera creació Esvorell a la Fira Mediterrània
de Manresa.
www.magiserra.com

MAG Í SERRA
magiserra.com

serra.magi@gmail.com
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