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Julia Mariscal (Barcelona, 1981) la seva obra abasta la performance,
el collage, el vídeo, la instal·lació i l’escultura, treballant amb materials 
tan diverses com el paper, vidre, ceràmica, so, teixit, líquids o matèries 
orgàniques. Aquesta experimentació material esta basada en la super-
posició de diverses textures i superfícies, creant un lèxic de simbolismes. 
En la pràctica de Mariscal abunden las referències al plec i al reflex.

Per al projecte de Natura viva l’artista Julia Mariscal presenta: Respirar en 
el pleg. Una instal·lació combinant escultura i dibuixos creant un escenari 
per a una única performance.

L’artista juga amb la importància dels materials utilitzats com a símbols 
com la farina, la llet i les cendres. Apostant pel seu caràcter inestable
i dúctil d’aquests elements, transformant-los en escena.
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Julia Mariscal
(Barcelona, 1981)
Viu i traballa a Sant Pau d’Ordal, 
Subirats, Barcelona. 

Julia Mariscal cursa els seus estudis universitaris a Londres. Es llicencia per 
l’Universitat de Goldsmiths College i posteriorment es gradua en el màster 
de Fine Art al Chelsea College of Art and Design.

El seu últim projecte de performance Ocells-textos-onades s’ha presentat 
al Teatre Lliure de Barcelona -cicle Katarsis, i en el Centro del Carmen de 
Valencia -part de l’exposició Fragmentos que representan el mundo, co-
missariada per Diana Guijarro.

Ha exposat individualment a Miquel Alzueta i Franco de Toledo,
Barcelona; Oblong Gallery, Londres I Grand Palais, Suïssa.

El seu treball s’ha mostrat en festivals com Mulleres en Acción: Violencia 
Zero, Moaña -Pontevedra; Art Souterrain, Montréal i Winter Light, Oxford.

Ha exposat en col·lectiu invitada per els comisaris com Lorena Muñoz 
Alonso, Sema D’Acosta, Alexandra Laudo i Carolina Grau, amb qui ha 
treballat en anteriors projectes i ara presenten una nova peça per Natura 
Viva: Mimesis, Xarxa Transversal.
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“L’escenari es converteix en 
un collage d’elements que han 
aparegut de forma recurrent al 
llarg dels deus anys de trajec-
tòria de l’artista”

Eugènia Sendra
TimeOut Barcelona
23/01/2020



“(...) hay algo que envuelve los 
tres elementos. Es su dimen-
sión onírica, su capacidad de 
conseguir que nos imagine-
mos otros mundos, lugares, 
espacios y tiempos distintos a 
los que nos rodean. Iniciar ese 
viaje es cosa de dos: también 
nosotros debemos poner de 
nuestra parte. Hemos de estar 
dispuestos a romper con los 
significados y los significantes 
que hemos construido de for-
ma colectiva.”

Moreno Mata
A*DESK 
28/01/2020

“Els canvis de lluminositat que 
demana cada acció i els ma-
tisos sonors que generen els 
moviments, atents, de l’artista 
en contacte amb els materials 
reben un gran protagonisme. 
L’obra posa en qüestió la ne-
cessitat d’acció i atura el ritme 
del cos accelerat.”

Mireia Molina Costa
Núvol
26/01/2020

Núria Juanico
Ara
20/01/2020



- El teatro más radical vuelve 
al Lliure tras ocho años
Por Justo Barranco
La Vanguardia, Cultura 
18/01/2020

- El Teatre Lliure tanca un ge 
ner catàrtic
Por Mireia Molina Costa
Núvol
17/01/2020

- El Teatre Lliure de Barcelona 
estrenará ‘Katharsis’, una obra 
que no sigue las modas
Teleprensa
17/01/2020

- El Lliure se abre a las instala-
cions escénicas y a las ‘bata-
llas’ de ‘rap’
Servidor noticias
17/01/2020

- El Teatre Lliure de Barcelona 
estrenará ‘Katharsis’, una obra 
que no sigue las modas
Europapress.es
17/01/2020

- El Teatre Lliure proposa en-
trar en ‘Katharsis’, un cicle de 
propostes extremes
Por Teresa Bruna
TeatralNet
19/01/2020

Time Out Barcelona
05/01/2020

Altres aparicions a Premsa

- El Lliure apuesta por un “teatro 
radical” en ‘Katarsis’
Por Aldo Nicolai
El País
21/01/2020

- El Teatre Lliure proposa entrar en 
‘Katharsis’, un cicle de propostes 
‘extremes’
Por Teresa Bruna
Teatral 
19/01/2020

- ‘Katharsis’ en el Lliure
Por Justo Barranco
La Vanguardia, citas de la semana
18/01/2020

www.juliamariscal.com
Instagram @juliamariscal


