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         Nota de prensa 

 
Unha suxestiva mostra de 400 m2 na que o visitante poderá descubrir o 

fascinante mundo das ilusións  
 

 

       A Obra Social “la Caixa” e o 
Concello de Ourense presentan a 
exposición Ilusionismo, maxia ou 

ciencia? 
 

• Converterse nunha araña, ver levitar unha engranaxe, medrar e 
minguar como fixo Alicia no País das Marabillas... Os visitantes da 
exposición Ilusionismo, maxia ou ciencia? poderán experimentar 
todas estas ilusións, e moitas máis, creadas polos sentidos. 

 
• O cerebro é unha fábrica de ilusións. Pero, que é unha ilusión? É un 

produto mental, resultado de fenómenos sensoriais e cognitivos, unha 
mestura entre o que se percebe da realidade e o que se agarda dela. O 
noso cerebro é o responsable de todo ese proceso.  

 
• Crear unha ilusión é preparar todos os ingredientes para facer posible 

a percepción dunha realidade improbable. Nesta tarefa poden intervir 
as disciplinas máis variadas, como a sicoloxía, as técnicas de 
comunicación, as artes escénicas, a física, a química, a arquitectura, a 
enxeñería ou as matemáticas.  

 
• Ilusionismo, maxia ou ciencia?, organizada pola Obra Social “la 

Caixa”, en colaboración co Concello de Ourense, amosa a base 

científica do ilusionismo e invita a coñecer como se consegue a 
sensación de que o imposible resulte probable perante os nosos ollos. 
Na mostra, completamente interactiva, non faltan experimentos e 
trucos. Este percorrido máxico pode gozarse na carpa instalada no 
Xardín do Posío. 

 
 
 
 
 



 
Ourense, 21 de setembro de 2016.- Durante séculos, os magos 
aproveitaron os resquicios creados pola nosa percepción do mundo, 
exploraron os límites da consciencia para crear ilusións a partir de falsas 
realidades, para facernos vivir experiencias que nos deixan perplexos e, con 
frecuencia, tamén coa boca aberta. Hoxe son os científicos quen se interesan 
polo traballo destes artistas da consciencia, na procura de novas liñas de 
investigación nas ciencias cognitivas.  
 
Os sentidos achegan unha información parcial da realidade. Porén, a 
percepción global fabrícase no cerebro, que combina e integra toda esta 
información e matiza a través das nosas experiencias vividas e das nosas 
expectativas futuras. 
 
A exposición Ilusionismo, maxia ou ciencia? explica como funciona o noso 
cerebro. E faino a través de experimentos realistas e obxectos orixinais que 
se combinan con metáforas e contradicións museográficas. A mostra será 
inaugurada hoxe por Jesús Vázquez, alcalde de Ourense; Fernando Garza, 
director da Área de Negocio de CaixaBank en Galicia Oriental; e Ignacio 
Morgado, catedrático de Sicobioloxía da Universidad Autónoma de 
Barcelona, na carpa instalada no Xardín do Posío. 
 
Os visitantes poderán realizar un percorrido polo fascinante mundo das 
ilusións a través de divertidos módulos interactivos, vídeos nos que 
prestixiosos científicos contan como interpreta o noso cerebro a realidade e 
un espazo chill out onde relaxarse e poder profundizar nos contidos da 
mostra consultando libros de divulgación científica. 

 
Como construímos a realidade? 
 
O cerebro é un órgano altamente especializado que, ademais de interpretar a 
información exterior, permitiunos sobrevivir como especie ao longo de millóns 
de anos de evolución. Mais non é perfecto. Non reconstrúe exactamente a 
realidade, senón que a reinterpreta e a combina economizando enerxía e 
procesos, e é neste resquicio onde os magos atopan un espazo para crear 
as súas ilusións. 
 
Nesta exposición comprobaremos cpmo funcionan os sentidos desde o punto 
de vista físico, fisiolóxico, síquico e cultural, sempre tendo en conta que non 
actúan por separado. 

 
O visitante poderá observar, por exemplo, que unha mesma peza musical 
interpretada polo mesmo músico e con igual virtuosismo, pero en escenarios 
diferentes, produce diferentes sensacións e xera distintos graos de 
expectación nas persoas que a escoitan. Tamén poderá descubrir que una 



observación parcial, centrada exclusivamente nun dos sentidos, non é de 
todo fiable, e que a combinación de estímulos de diferente signo pode alterar 
drasticamente a percepción global dunha determinada realidade. Se isto se 
provoca de manera premeditada, conséguese que o cerebro vexa, 
unicamente, o que nós queiramos que vexa. Esta unha das técnicas do  
ilusionismo.  
 
Adiante, comeza o espectáculo! 
 
Os sentidos e a percepción do mundo 

 
Para entender o proceso de como captan os nosos sentidos a realidade e 
envían o sinal ao noso cerebro, que a interpreta, o público poiderá 
experimentar cos móduloos dos sentidos: a vista, o oído, o olfato e o tacto. 
 
Depende o olfato do noso naríz? A vista dos nosos ollos? Etc. Nesta 
exposición veremos que a percepción se produce no cerebro, que combina e 
integra toda a información que procede de cada un dos nosos sentidos e 
matízaa a través das nosas experiencias vividas e das nosas expectativas 
futuras. 
 
O cerebro é así: as ilusións 

 

Todo o que percibimos, pensamos, experimentamos... fabrícase no noso 
cerebro. Somos o que o noso cerebro nos di que somos e o que nos permite 
ser; el é quen interpreta a realidade. Algúns dos principios coa que o noso 
cerebro traballa, precisamente, son os que facilitan a creación de ilusións.  
 
Os ilusionistas, investigadores e artistas aplicaron estes e outros 
fundamentos para crear  unha variada gama de efectos e ilusións de distinta 
índole. Os trucos das perspectivas, coma a habitación de Ames e as ilusións 
ópticas e auditivas son algúns dos recursos que empregan os magos nos 
seus xogos visuais. Neste espazo tamén poderemos ver como un lapis 
xigante e máxico atravesa dúas pezas nun ángulo imposible, unha 
anamorfose, unha imaxe deliberadamente distorsionada, e outras sorpresas.  
 
O cinema: a máis grande das ilusións 

 

No universo das ilusións, o cinema atópase nunha posición preferente. É por 
iso que nesta mostra, a sétima arte ocupa un lugar privilexiado. A cámara 
escura, a lanterna máxica, os xogos ópticos, as luces, as sombras... os 
diferentes módulos deste apartado pasan revista das ilusións, algunhas máis 
célebres que outras, pero todas cun enorme potencial para xerar admiración 
ou incredulidade e, sobre todo, sorpresa, Un grande zootropo, unha cámara 



escura... son só algunhas das experiencias coas que o visitante poderá gozar 
nesta mostra. 
 
Cómplices ou inocentes 
 
Nun espectáculo de ilusionismo, o espectador é cómplice do mago e acode 
ao espectáculo para disfrutar da arte e da ciencia. Xuntos permítenlle ao 
ilusionista crear efectos de realidades improbables.  
 
Pero, desde a antigüidade, algunhas persoas usaron técnicas de ilusionismo 
con finalidades deshonestas, coma a fraude, o timo e o engano. Os trileros 
aínda enganan a xente na rúa. Isto será case imposible logo de visitar esta 
exposición, xa que o público poderá ver o truco que empregan e así ninguén 
caerá no engano.  
 
Esta mostra revélanos que a fronteira ética do emprego do ilusionismo é 
delicada. Os métodos empregados para fabricar ilusións poden ser, en 
ocasións, empregados como auténticas fraudes.  
 
Abre o telón!  
 
O ilusionismo consiste en crear sucesos altamente improbables que nos 
enchen de perplexidade e de admiración: unha gran engranaxe que levita no 
aire, converterse en parte dunha araña... e, como toque final, o grande 
ilusionista Juan Tamariz invita virtualmente o público a converterse nun 
auténtico mago. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Obradoiros: 
“O misterio da noite desaparecida” (para nenos de 3 a 7 anos), sábados, 
domingos, festivos e laborables non lectivos, ás 11 h 
 
“Altamente improbable. Sentidos, percepción e cerebro” (a partir de 8 
anos), sábados, domingos, festivos e laborables non lectivos, ás 12 h 

 

 

Ilusionismo, maxia ou ciencia? 
Do 21 de setembro ao 4 de novembro de 2016 
 
Inauguración: mércores, 21 de setembro de 2016, ás 13 h 
 
Lugar: Xardín do Posío 
Ourense 
 



Horario:  
De luns a venres, de 12.30 a 14 h e de 17 a 21 h  
Sábados, domingos e festivos, de 11 a 14 h e de 17 a 21 h  
 
Visitas grupos escolares: 
Previa cita ao teléfono 902 906666 
 
Visitas guiadas: 
De luns a venres, ás 18 h 
Sábados, domingos e festivos, ás 13 e 18 h 
 
Visitas guiadas grupos: 
De luns a venres, de 9.30 a 13.30 h e de 15 a 17 h 
 
Entrada gratuíta 
 
Para máis información: 
Departamento de Comunicación de “la Caixa” 
Victoria Lobato: 629 732351 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 

 


