
TEATRONIKA

17/05/2022 a les 19h
Sala de dalt

MOSTRA

de Martí Sánchez-Fibla i 
Beatriz Liebe

Cicle Màquina Persona

Fitxa Artística
Idea i realització: Martí Sánchez-Fibla i 
Beatriz Liebe

En col·laboració amb el Col·lectiu Taller 
Estampa

Sinopsi

Teatronika és un projecte on conflueixen 
la robòtica, les arts escèniques i la 
Intel·ligència Artificial. L’espectacle 
és un experiment robòtic-escènic, barrejat 

amb intervencions dels seus creadors que 
expliquen curiositats sobre el procés de creació 
i reflexionen sobre robòtica, Intel·ligència 
Artificial, art i cultura. En la ficció: absurd, 
clàssics, cíborg distopies, ciència-ficció, 
tots els gèneres són benvinguts, a més d’un 
experiment amb text teatral generat per xarxes 
neurals en col·laboració amb el Taller Estampa. 
La primera acció Teatronika va ser transformar 
4 robots NAO, fins llavors ciber-futbolistes, 
en intèrprets teatrals. Per fer-ho possible, 
va ser necessari desenvolupar el software i 
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Cicle Màquina Persona
El debat sobre el complex fenomen que suposa 
la relació humà/màquina és del tot actual. 
Més enllà de la complexitat tecnològica, amb 
el cicle Màquina Persona volem alimentar les 
reflexions al voltant de la Intel·ligència 
Artificial partint dels supòsits filosòfics i 
artístics en processos de creació híbrida.
Màquines i persones explorant plegades els 
fèrtils terrenys de la creativitat i la 
intel·ligència. Quines similituds tenen? I 
quines diferències? Parlem del mateix? O no 
tenen res a veure? Podem pensar que una podrà 
arribar a substituir l’altra algun dia? O potser 
esdevindran grans aliades en la creació des de 
la seva singularitat i diferència? Qui acabarà 
dominant a qui?

Espectacles
Fins al 05/06/2022
L’altre
de Roc Esquius
Direcció: Sergi Belbel
Repartiment: Cesc Casanovas i Àlex Ferré
Una producció de la Sala Beckett

Del 20 al 22/05/2022
WARE Reinforced
de Matriu.id
Una producció de Matriu.id

Xerrada
26/05/2022
Màquines de predir: inventari de futurs 
possibles?
amb Clara Boj, Diego Díaz i Andrés Burbano
Modera: Pau Alsina

Lectura dramatitzada
09/06/2022
Micròfon obert de la Sala Beckett
Textos breus de nova creació en el marc del cicle 
Màquina Persona

la tecnologia necessària i investigar les 
capacitats expressives dels robots. En paral·lel 
i amb la voluntat d’obrir el projecte a les 
idees, imaginari i participació ciutadana, es va 
organitzar un concurs de guions curts teatrals 
per a robots, des d’on sorgeixen els textos que 
es posen a escena.
Obres representades: Sin Ley de Jordi Casanovas, 
Agujero en la arena d’Hugo Álvarez i La 
reincorporación de Gerard Freixes.


