
Ívida cynara
presenta

multidisciplinariatat  creativa

EVID SI .,

“Només el que és pur pot ser salvatge”



La bellesa del paisatge transhumant muda en unió.
Peces d’art en moviment encarnen formes actives de vida.
Textures en metamorfosi dibuixen en l’espai
diagrames el·líptics del tot que ens conté.
Només el que és pur pot ser salvatge.

L’abstracció del que veus obre
una comprensió conscient en tu.

“Cícliques respiracions en dansa.”

Ívida cynara
COMPANHYA



Un espectacle de moviment
plàsticament poètic.

Ívides són uns éssers que alimenten l’imaginari 
col·lectiu. Travessen l’espai donant vida a la natu-
ralesa i posant-la en moviment. Creen loops i els 
descreen a través de cicles i el·líptiques universals. 
En diferents qualitats elementals es mouen inspi-
rades amb els animals, els vegetals, el cosmos, i 
l’humà.
Fulles que es converteixen en plomes, textures 
que es tornen caus, branques que en moviment 
felí creuen el temps. Un espectacle que connecta 
amb la màgia, la natura i l’essencialitat.

SINOPSI
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Una peça que inclou art plàstica, dansa, inte-
racció i moviment. Sensibilitat amb la naturale-
sa i residu zero. 

La posada en escena implica pintar els cossos 
que són el suport de l’obra d’art biodegradable 
100%, construïda amb naturalesa morta reco-
llida pel territori. 

Espart, argiles, espècies, pigments, tinys, flors 
seques, branques, llavors i cola natural són el 
material base des d’on es crea aquesta peça 
d’estudi.

Materialitza la idea d’obra d’art en moviment 
generant un espectacle plàstic en diferents 
formats per a ser vist.  

TÈCNICA
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Peça curta. (18’)
En tots els escenaris, 

espais tancats i a cel obert.
Format rectangular.

Mirada de 360º o menys.
Música en directe en acústic.

Habitant un espai. (120’) 
En tots els escenaris, 

espais tancats i a cel obert.
Format rectangular.

Mirada de 360º o menys.
Música en directe en acústic.

Itinerant. (90’)
En tots els espais, tancats i oberts.

Format circular.
Mirada de 360º o menys.

Ívida cynara
COMPANHYA ELS DIFERENTS FORMATS 



Seguint amb la idea de treball sostenible, Ívida Cynara s’engloba dins el movi-
ment creatiu que exalta una nova democràcia ecològica, on plantes, animals i 
persones estan al mateix nivell, Obre una línia artística posant la naturalesa en 
primer pla, i en resposta a això crea peces totalment biodegradables dins el pro-
pòsit d’economia circular i residu zero.
Aporta un nou punt de vista a l’hora de mirar la naturalesa. Estem acostumats a 
mirar el paisatge i a fixar-nos en les flors, les fulles, els fruits, ella treballa amb la 
resta, amb el que queda quan la planta s’ha mort, amb el que la planta deixa anar 
sense tallar-la, o amb el que l’humà ha tallat per fer camí. Ordenant la resta, crea. 
Aquestes creacions tenen diferents formats, en aquest cas cobren vida damunt 
cossos . La idea del quadre viu fet acció en moviment en aquesta peça singular.
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FITXA ARTÍSTICA

Idea Original: Zona de Risc ( Esther Roca i Josep Subirana)
Evolució de la idea original i direcció: Esther Roca Vila (Ívida Cynara)
Intèrprets: Anna Makarova. Mireia Palmés  i Ívida Cynara
Creació del vestuari: Ívida Cynara
Maquillatge artístic: Ívida Cynara

FITXA TÈCNICA

Un vestidor d’uns 12m2
Tres miralls de cos sencer.*

Punt d’aigua. Pica.
Dutxa amb aigua calenta.

*Sinó es disposa de miralls 
els pot portar la companyia.

Temps de preparació: 2 hores
Temps de desmaquillar-se

 i recollida del material: 1 hora
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Observant la naturalesa, podem veure com les llavors estàn dissenyades per ser transportades, i les 
fulles i flors quan s’assequen estàn dissenyades per caure i alimentar la terra. Llavors que volen amb 
el vent, que s’agafen fort, fràgils i consistents. Fulles i pètals. Terra i roques. Un planeta en moviment. 
Es rega, i hi creixen plantes. Un simbol de l’abundància que hi ha a la terra. Una essencialitat. Un 
recordar que tots som naturalesa. Un connectar amb equilibri amb el cicle natural.  Des d’aquí una 
crida a la nova convivència d’intercanvi i consciència amb a la bellesa de la mirada contemplativa i 
natural que ens escolta. Envolta.

Ívida Cynara
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Perfecte per a Festivals, Jardins Botà-
nics,  Parcs, Centres Culturals, Espais 
educatius,  Fires, Mercats, Pobles, Jar-
dins públics, Ciutats, Espais naturals, 
Museus, Inauguracions, Festes, Jar-
dins privats.  Una proposta que tan-
ca el cicle ecològic des d’un lloc cons-
cient amb moltes variants i branques.

Descobreix altres camins a 
www.ivida.org

Per un planeta 100% 
Salvable Salvatge i Plantable



“Només allò que és pur pot ser salvatge”
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ividarse@gmail.com  
www.ivida.org


