
Pokaz Sceniczny 

 

Pokaz iluzji scenicznej obejmuje kilkanaście efektów iluzjonistycznych. 

Podczas programu pojawiane są butelki Martini, prezentowana jest etiuda ze 

sznurem, który łamie prawa grawitacji, latający stół i wiele innych. Nie braknie 

podczas przedstawienia odpowiednich gagów, które pomogą rozbawić publiczność. 

Dodatkowo pokaz prawie w całości jest mówiony, co zwiększa o wiele współpracę z 

widzami. Na scenę zapraszani są na przemian asystenci i asystentki, co sprawia, że 

pokaz jest interaktywny. Czas trwania: +/- 45. 

 

Wymagania techniczne: 

- scena bądź wydzielone miejsce przeznaczone na rozstawienie sprzętu, 

- publiczność ustawiona frontalnie minimalnie 3 metry od artysty, 

- przy dużej publice wymagane nagłośnienie, 

- stolik, 

- odtwarzacz płyt CD/DVD, 

- garderoba. 

 
 



Opis efektów: 

Iluzjonista dysponuje własnymi mikroportami. 

• Pojawienie butelek Martini - iluzjonista pokazuje publiczności dwie tuby, 

butelkę i szklankę. Podczas prezentacji zakrywając jedną tubą butelkę, a 

drugą szklankę jest w stanie dokonać cudownych zamian tych dwóch 

przedmiotow. Oprócz licznych metamorfoz, co chwilę w magiczny sposób są 

pojawiane kolejne butelki. 

Czas trwania: 7 min. 

• Sznur łamiący prawa grawitacji - etiuda, podczas, której iluzjonista potrafi 

zawiązać węzły przemieszczające się wbrew prawom fizyki. Na samym 

początku są pojawiane w zabawny sposób liczne nożyczki, które 

wprowadzają w zachwyt publiczność. Podczas programu lina jest cięta na 

kawałki, po czym znów scalana. W czasie prezentacji występują gagi przy 

współpracy z publicznością. 

Czas trwania: 10 min. 

• Karta na krawacie - artysta zaprasza do siebie jedną z osób znajdujących 

się wśród publiczności. Pokazuje jej talię karty i prosi o wybranie jednej z 

nich. Następnie widz ponownie wkłada kartę do talii i następuje 

przetasowanie oraz rodzielenie ich na dwie części. Oboje podrzucają karty 

do góry i podczas dynamicznego ruchu krawatem z powietrza zostaje nabita 

na niego jedna karta. Okazuje się, że to właśnie jest ta, którą uprzednio 

wybrał widz. 

Czas trwania: 6 min. 

• Lewitacja stolika - widzowie z każdej strony oglądają stolik. Zapraszana 

jest jedna osoba do pomocy przy lewitacji. Iluzjonista przytacza historię o 

grawitacji i prosi widza o przytrzymanie z jednej strony dwóch rogów 

chusty od stolika i pomyślenie o czymś przyjemnym. Podczas intensywnego 

myślenia stół zaczyna się unosić początkowo minimalnie nad powierzchnią 

ziemii natomiast wraz z upływem czasu wzbija się na większą wysokość i 

zaczyna podróż po całej scenie. Pokazany jest z każdej strony, aby ludzie 

mogli zobaczyć, że rzeczy niemożliwe też istnieją. 

Czas trwania: 5min. 



• Tajemniczna torba - magik pokazuje publiczności pustą torbę. Podczas 

prezentacji możliwe jest pojawienie różnych przedmiotów na życzenie 

klienta. 

Czas trwania: 7min. 

• Bobasy - w dwóch pudełkach ukryta jest dwójka dzieci, która w końcu staje 

się widoczna dla publiczności. Iluzjonista zamienia w komiczny sposób 

miejscami te dwie postaci. Publiczność myśli, że robi on na scenie banał 

jednak finał triku doprowadza wszystkich do łez. 

Czas trwania: 5min. 

• Skrzynka - zostaje wybrana jedna osoba z publiczności. Wyciąga z portfela 

monetę i podpisuje ją dla uwierzytelnienia sztuczki. Magik znika monetę na 

oczach widza i całej publiczności. Ludzie są w szoku, gdy okazuje sie, że 

moneta znalazła się w szczelnie zamkniętych kilku drewnianych pudełkach. 

Czas trwania: 7min. 
 


