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EN ESCENA



SINOPSI 
Sona la Llum!, és un petit recorregut per diferents racons de la natura a 
través dels sons i les imatges plàstiques. Imatges creades a partir de la 
llum, sons que ens envolten i ens fan viatjar. 
Suggerent, polisensorial i captivador! 

DESCRIPCIÓ 
Sona la Llum! consta de set escenes independents que ens endinsen en 
mons de colors, textures, formes i sons variats i sorprenents.  Són 
escenes relacionades amb la natura amb referències properes als 
infants i la seva exploració de l’entorn.   

Aquestes petites peces nosaltres les anomenem Quadres sonors. Un 
Quadre sonor és el resultat visual obtingut a partir d’una inspiració 
sonora. També pot donar-se en sentit invers o simultàniament. 
Cadascuna d’aquestes peces té un llenguatge plàstic i musical diferent i 
contrastat.





LA COMPANYIA 
La Curiosa és un espai per escoltar amb la vista i veure amb les 
oïdes. Un laboratori per experimentar amb formes, colors, sons, 
textures, melodies, materials. Treballem a partir de l’observació, 
l’escolta i el moviment dels objectes. Busquem crear experiències 
auditives i visuals on les dues disciplines, música i plàstica, s’ajunten 
per donar vida a un llenguatge híbrid i singular. 
  
El resultat de tot el procés, el que finalment arriba al públic, és una 
síntesi de la nostra exploració, seleccionada i posada en escena des 
d’una narrativa lúdica i conscient. 

La Curiosa neix el 2019, com una convergència entre els interessos 
artístics de la Claudia Gómez i l’Alba Marina Rivera.





CLAUDIA GÓMEZ 
Interpreta, crea i ensenya 
música. El seu instrument és el 
piano. Com que és molt curiosa, 
l i a g r a d a b u s c a r n o v e s 
sonoritats amagades a les 
joguines, els objectes i altres 
i ns t ruments mus ica l s . Es 
diverteix especialment quan les 
arts juguen juntes i busquen 
llenguatges comuns. L’expressió 
és la seva recerca.

ALBA MARINA RIVERA 
És il·lustradora. Els seus llibres 
viatgen per moltes parts del 
món. Li agrada dissenyar tallers 
d’expressió plàstica per a 
famíl ies. Sempre que pot, 
dibuixa, pinta o taca papers, 
sola o acompanyada. 



www.lacuriosa.cat 
info@lacuriosa.cat 
Instagram: @_la_curiosa_ 
Alba Marina Rivera: 629914200 
Claudia Gómez: 636337017 

CONTACTE


