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Aquest projecte neix de l’energia i el desig de tres dones que compartim una visió
encoratjadora sobre el circ, una curiositat per la lectura del Tarot i una necessitat
de repensar els arquetips femenins en la història de la mitologia. 
La voluntat d’aquest nou projecte és la de travessar un procés creatiu i imaginatiu
que ens porti a una nova peça de circ contemporani, transgressor, sincer i real.
Una peça que obliga a repensar la història i les arrels de la feminitat que ens han
estat entregades i que encara dominen el present. Som tres artistes de circ amb
una motivació latent per a posar de manifest que, potser massa sovint, ens
replantegem la nostra configuració com a dones. És per això que la motivació
d’aquest projecte neix d’una necessitat real. La de reconstruir-nos i afirmar-nos.
La de revisar la història, com ens l’han explicat, què ens n’ha arribat i com ens hem
constituït a partir d’això. Des d’un caire més aviat esotèric, aquest projecte vincula
la mitologia amb la realitat, el pes que tenen els arquetips dins les nostres
construccions mentals sobre el gènere i la feminitat. Nosaltres ens sentim
implicades en això, i desxifrar si ens hi volem identificar o no, o com ens hi volem
posicionar, és un valor a no menystenir. Nosaltres hem trobat els nostres rituals i
els nostres mètodes per a mirar-nos i qüestionar-nos, per a divertir-nos i
vulgaritzar-nos. Així utilitzem les cartes del Tarot per a viatjar i crear poesia visual.
Per materialitzar fantasies i posar en dubte allò establert. Com en la mitologia,
som capaces de viatjar per l’inexplicable, i potser a vegades, això ens serveix per
transgredir el que no tenim valor per a entendre. Un joc que volem fer servir com
a font d’inspiració i creació de material escènic. 
El circ, l’art de l’impossible. Aquell que no té por a travessar fronteres, a posar en
perill la fragilitat, a jugar amb el risc i la perillositat. Aquest projecte es basa
sobretot en les disciplines que dominem i que ens porten a donar sentit a l’art pel
qual ens entreguem. Suspensió capil·lar, portés acrobàtics, patinatge, llançament
de ganivets i contorsió són les disciplines artístiques que es veuran en escena. És
a través d’elles que les nostres inspiracions prenen forma. Un cap toca amb els
peus que li pertanyen, un ganivet no tan sols talla i un cos s’enlaira des dels seus
cabells. El que ens sembla inversemblant sovint és perquè no estem acostumades
a veure-ho, però per a nosaltres, l’inexplicable no s’allunya tant de la realitat. 
Amb Vermut a Venus, doncs, volem fer partícip al públic d’una experiència on el cel
i la terra no s’entenguin tan diferents, on passat i present tinguin la possibilitat
d’abraçar-se i on el circ i l’impossible siguin un.

Descripció del projecte
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Objectius

- Imaginem i ens dirigim cap a un espectacle de circ de 40-45 minuts pensat per
a carrer. Compta amb una estructura que haurà de ser dissenyada i construïda
específicament per a la tècnica de suspensió capil·lar. L’ambient sonor el
construïm les mateixes intèrprets a través d’una Loop Station i una Roland TR550.
La música ens ajudarà a crear diferents atmosferes; passant per estats foscos,
íntims i misteriosos fins a ambients de jocs lleugers i senzills. 

- La intenció que ens impulsa és la de portar a revisió els arquetips femenins
intentant trencar els estereotips de gènere als que estem acostumades. Crear un
ritual amb el públic per a repensar els codis binaris. A través de les disciplines
dels portés acrobàtics i la suspensió capil·lar volem obrir un vincle màgic i divertit
on el públic i nosaltres mateixes puguem posar en dubte la feminitat establerta. 

- Des de la nostra manera de veure les arts escèniques, a més de la creació d’un
espectacle de circ on el públic visqui amb nosaltres aquesta art, volem que tot en
sí sigui una experiència. Com Caront amb el seu vaixell portava les ànimes dels
morts d’una riva del riu a l’altra; nosaltres, amb patins i moviments, volem portar
el públic en un lloc on es pugui sentir lliure per a posar en qüestió els seus
conceptes predeterminats.

- Ens importa que les disciplines de circ tinguin un pes important. Tot i que
volem mesclar les diferents tècniques i jugar amb la barreja d’aquestes, l’objectiu
escènic és que el circ agafi el protagonisme i l’espectador entri en el nostre
imaginari a través d’uns cossos que es posen al límit i que desafien les lleis de la
naturalesa. Els portés acrobàtics i la suspensió capil·lar seran els fonaments de
l’espectacle.

- El nostre bagatge ens porta com a objectiu la passió per a crear una peça que
animi a l’acceptació del que és diferent. Som tres artistes, nascudes i
educades en diferents països que ens hem trobat a Barcelona, i ens agrada
pensar que no és casualitat. Gràcies a això i la vivència d’haver viatjat, creem a
partir del canvi i de la curiositat que ens porta la novetat.
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Metodologia de treball

Per a explicar la nostra metodologia de treball, cal entendre des d’on partim com a
artistes de circ. Situem que la contaminació i la transformació entre disciplines i les
experiències físiques son els conceptes bàsics i motors de la investigació artística.
Les diferents disciplines es creuen i es mesclen entre elles en el joc d’actor, creant
el nostre llenguatge i univers. Expressem així la nostra bogeria interior, quasi bé
oblidant-nos de ser performers per a anar més enllà de la forma. Ens inspira la
puresa i la simplicitat del llenguatge ancestral i esotèric, i ens empeny a l’acte
escènic. D’aquesta manera creem una connexió amb allò primitiu i allò antic, que
nodreix les nostres arrels i configura el nostre arbre genealògic. El Tarot i
l’astrologia son formes que utilitzem per a crear material escènic. Improvisem amb
arquetips i símbols, que descodifiquen l’inconscient i el tornen conscient. El
transformen en quelcom tangible i explicable, per a aquelles que vulguin brindar-
se a entendre. Inventem jocs amb les cartes i els planetes, i des d’aquí creem i
destruïm personatges. Personifiquem dones mitològiques, replantegem les seves
històries; deixant de ser la dona de, la germana de, la filla de… 
Reflexionem sobre allò femení i el seu arquetip. Disolent el que és binari, obrint
lectures i qüestionant creences i conceptes que van des del més antic fins el més
actual. Som bruixes modernes.
Què és el circ per a nosaltres? Fragilitat, dificultat, peculiaritat i absurditat son actes
circenses.  A vegades coincideixen amb la disciplina i la seva tècnica. A vegades no.
A vegades son actes inesperats que no utilitzen el llenguatge circense comú i
corrent. A vegades sí que ho fan.

Fases específiques i
desenvolupament de la creació 

1ª Etapa: Previ a la residència, instància d'intercanvi d’idees,
reflexions, propostes i planificació de la/les setmana/es.
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2ª Etapa: Recerca física entre els
cossos i amb les disciplines de circ.
Aquest procés es desenvoluparà a
partir dels temes que ens remouen a
través d’improvisacions i experiments
dins i fora de l’espai escènic. La idea és
portar el procés creatiu més enllà de
la sala de creació. Desenvolupar
també en espais públics (com a
Barcelona ciutat) i en les nostres vides
quotidianes.

3ª Etapa: Construcció d’escenografies
(terra, estructura aèrea, vestuari, etc.)

4ªEtapa: Desenvolupament del
material trobat a nivell coreogràfic i
dramaturg. 

5ª Etapa: Primer esbós d’escriptura
de l’espectacle a través de l’estudi i
l’anàlisi de la partitura física i
dramatúrgica.

6ª Etapa: Posada en escena de
l’espectacle i residència tècnica.
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Calendari del procés

Gener - Febrer 2021: Recerca de suport a la creació, espais de
residències i reunions d’equip per a definir el projecte.

Març - Maig 2021: Residències d’experimentació física. Jugarem amb el
material nascut de les fonts d’inspiració i el traslladarem a les disciplines
de circ.

Abril 2021: Disseny de l’estructura per a la tècnica de suspensió capil·lar
i escenografia. Treball de producció de l’espectacle.

Maig - Desembre 2021: Creació de material físic i escriptura
dramatúrgica. 

Gener - Febrer 2022: Revisió de l’escriptura i obertura del treball en
procés a mirades externes. 

Març 2022: Residència tècnica i posada en escena. 

Abril 2022: Estrena de l’espectacle i treball de distribució.
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Equip artístic

Som tres artistes de circ amb diferents experiències artístiques i personals. La
ciutat de Barcelona ens va donar l’oportunitat de conèixer-nos el 2017 i va
aparèixer la conjunció que a dia d’avui tenim ganes de fer present. Des de
disciplines diferents però amb una visió sobre l’art del circ molt afina i
convençuda, Marta Camuffi, Judit Obach i Maddalena Chialda ens hem decidit a
materialitzar el desig creatiu que fa temps que ens ronda pel cos. Nodrint la
nostra amistat a la ciutat, equipaments com La Central del Circ, l’Ateneu
Popular de Nou Barris i diferents centres cívics de la ciutat de Barcelona, ens
han donat l’oportunitat de treballar en events i festivals juntes; així com La
Femme Brutal, Desequilbrium, La Bolívia… Hem compartit escenes i restaurants.
Els carrers de la ciutat ens han fet compartir experiències i formes de veure el
món molt similar, i això ha cultivat una energia en nosaltres que ens ha conduït
a néixer el desig de produir una creació conjunta. Parlem d’una creació nova,
un projecte que sorgeix d’un temps de reflexió pandèmic. Una creació inèdita.
Tenim ganes de creuar els nostres camins i de no oblidar el nostre primer
llenguatge, que és el circ.

Marta Camuffi
Marta Camuffi (1989) és artista de circ i ballarina. És Capricorn amb la
lluna a Capricorn. Al 2009 s’integra a l’Escola de Circ FLIC (Torino,
Itàlia) on s’especialitza en equilibri sobre corda tensa (cable). Al 2012
completa la seva formació a Brussel·les amb cursos i masterclasses
de dansa contemporània. Aquesta disciplina es converteix per a ella
no només en una font de passió, sinó sobretot en una font
d’inspiració que contaminarà cada vegada més la seva obra artística
en general. El 2014 es trasllada a Barcelona on descobreix la
comunitat artística de La Central del Circ i on comença, a finals del
2015, la creació de la seva primera obra solista Ballata per un’Ananas. 
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Actualment es dedica a la suspensió
capil·lar, i així doncs, en el marc de del
projecte DE MAR A MAR ha participat
en la creació de l’espectacle Flou
Papagayo amb la companyia Mumusic
Circus, amb la qual ha actuat durant la
temporada 2018-2019. Des de 2016
fins al 2019 ha treballat amb el
Collettivo Terzo Livello. Col·lectiu
d’artistes de circ implicat en la creació
de site-specific performances, a través
de laboratoris d’experimentació. El
2019-2020 participa en la creació del
24è Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular
de Nou Barris, amb l’espectacle SOPA i
el que el vent d’emportà, sota la direcció
artística de Marcel Vidal i Marine
Forteau (cia. Marcel et ses droles de
femmes).

Judit Obach

Neix a Santa Maria de Palautordera, Barcelona
(1990). És Bessons amb la lluna a Escorpí.
Es llicencia en Filosofia per la Universitat de
Barcelona el 2012 i encuriosida sempre pel
moviment i les arts escèniques, s’inicia al món
de l’art amb cursos d’interpretació al Col·legi del
Teatre (Barcelona) i de dansa contemporània a
l’escola Rosita Mauri (Barcelona) i Dance
Centrum Jette (Brussel·les). 7



Finalment es forma com a artista de circ a l’Escola d’Arts en Circ Rogelio Rivel i
s’especialitza en la disciplina dels portés acrobàtics. Actualment és cofundadora de la
companyia Las Sistars amb qui el 2019 donen naixement a la seva primera peça de
mitjà format Dai, ma aspetta. Paral·lelament treballa com a intèrpret dins la
companyia francesa Portés de femmes amb qui ha participat en festivals
internacionals com Letní Letnà (Praga), el Festival Circolo (Holanda) i el Festival Mondial
du Cirque de Demain (París).

Maddalena Chialda

Neix a Varese, Itàlia (1990). És Verge amb la
lluna a Aquari. Des de petita comença a
practicar gimnàstica artística i sense
abandonar-la, acaba els seus estudis de
Batxillerat en socio-psico pedagògic del
Liceo. Als 21 anys emprèn uns nous estudis
a l’Escola de Teatre físic (Atelier teatro Fisico
Philip Radice) on descobreix les arts
escèniques així com la dansa, el teatre i el
cant. Després d’aquesta formació de dos
anys escull continuar el seu aprenentatge a
l’Escola d’Arts en Circ Rogelio Rivel. I és allí
on s’especialitza en verticals barrejant
aquesta tècnica amb la dansa i la contorsió;
alhora que treballa amb el col·lectiu
d’equilibris acrobàtics. La seva formació es
nodreix també de workshops amb
professors com Pascal Angelier, Roberto
Magro, Pau Portabella i Christian Coumin.
Actualment resideix a Barcelona on treballa
amb la companyia Las Sistars sent-te així
mateix cofundadora.
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