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CAMERINOS 
fotografies de Sergio Parra 
Montjuïc i Gràcia - a partir del 13 de desembre 

producció Teatre Lliure 

 

Un projecte realitzat durant més de 15 anys amb imatges d’intèrprets que 
es preparen per sortir a escena. 

Les fotos es van mostrar per primera vegada en públic el juliol del 2011, durant 
la cinquanta-setena edició del Festival de Mèrida, i des de llavors s’han 
passejat per la nostra geografia teatral i se n’ha fet un llibre. 

Tots els retrats van ser fets minuts abans de cada representació, en la intimitat 
del camerino, mentre l’intèrpret es maquilla i es concentra, mentre es produeix 
la transformació fascinant de la persona en el personatge. 

Artistes espanyols i internacionals, de la Núria Espert a Ralph Fiennes, van 
acceptar ser retratats mentre acabaven de preparar al camerino l’entrada a 
l’escenari, i ens mostren una faceta desconeguda pels espectadors. 

Aquest projecte fotogràfic de Sergio Parra compta amb més de 60.000 imatges, 
una tria de les quals es poden veure a les seus de Montjuïc i de Gràcia del 
Teatre Lliure a partir del 13 de desembre. Imatges plenes de bellesa, de força i 
de sentiment, fetes en alguns dels teatres més prestigiosos de l’Estat espanyol, 
sense modificar les condicions dels camerinos, ni la llum ni la distribució dels 
objectes, ni s’ha fet cap retoc dels rostres dels retratats, per tal de respectar el 
reflex de les taules en cada un d’ells. Una sèrie documental del ritual previ a 
cada funció. 

 

Sergio Parra (Madrid, 1971) Va estudiar Psicologia en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Pràcticament autodidacta, va començar a fer fotos quan tenia setze 
anys i, després d’haver rebut diversos premis, va aconseguir la primera feina 
professional a través de la Residencia de Estudiantes. El 1999 va conèixer 
l’autor teatral Juan Carlos Rubio, que llavors feia d’actor, i li va preparar un 
portfolio. A partir d’aquí, va començar a fer fotos d’altres actors, que va ser la 
gènesi de l’exposició que avui presentem. 

més informacio http://lamiradafotografica.blogspot.com/2012/02/sergio-parra.html 


