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Când lucrurile apar din senin, o persoană legată 

se eliberează singură și o carte de joc este ghicită fără 

să fie văzută, se cheamă că avem de-a face cu vrăjitorii. 

Dar cum face magicianul așa ceva ?

Hocus-pocus ! Abracadabra !

                  Operă de artă !

Un magician stăpânește arta magiei și lucrează 
cu trucuri. El nu poate face vrăji – așa ceva nu poate 
face nimeni.

Dar cu

                               Operă de

U
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        Secret !

Cea mai importantă lege din arta magiei e următoa-
rea : nu spune niciodată care sunt trucurile tale ! 
Secretele se împărtășesc doar celor care vor să 

învețe meseria.

Fiecare truc are secretul lui : funcționează dacă spectato-

rul nu vede ceva. Magicianul are un secret. Ceea ce i se 

pare spectatorului că se întâmplă este de fapt un efect 
special. Nu tot ceea ce vedem este într-adevăr ceea ce 

ni se pare că este. Capacitatea noastră de percepție e 

ușor de înșelat. Magia este arta de a înșela atenția 

publicului. Această înșelătorie este numită iluzie. 

Odată ce spectatorului îi este 

dezvăluit trucul, iluzia nu 

mai funcționează.

Cum funcționează magia ?

Piciorul a dispărut.

Dar asta 
numai dacă 

te uiți la 
magician 
din față !

        Secret !

Cea mai 
rea
Sec

înveț
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Un truc trebuie efectuat rapid și cu ingeniozitate, 

așa încât spectatorii să nu descopere că au fost înșelați. 

Un artist al magiei este și un prestidigitator. 

Dacă vrei să faci progrese, nu uita : exercițiul 

te face maestru.

Magicianul atrage atenția publicului asupra unui lucru 

care nu este deloc important pentru reușita trucului. 

Un mic discurs, o formulă magică sau muzica sunt 

foarte bune pentru a distrage atenția de la secretul care 

face trucul să reușească. 

Tehnici de magie
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Pregătește-ți toate materialele de care ai nevoie la o 

reprezentație. Ele formează recuzita.

Toți spectatorii trebuie să te vadă foarte bine, dar nimeni 

nu trebuie să stea lângă tine sau în spatele tău.  

În fața unui singur public un truc nu trebuie arătat decât 

o dată. Dacă nu este surprins, publicul poate depista 

ușor cum funcționează trucul.

Protejează-ți lucrurile magice 

de privirile curioase.

Ponturi

Formule magice

Există multe formule magice. De exemplu : 
„Dintr-una facem două, începe vraja, abracadabra !“ 
Cele pe care le descoperi singur sunt cele mai bune. 
Știi vreuna ?

ecuzi

oarte

pr

publicul poate depista 

.

De exemplu :
vraja abracadabra!“
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