TALLER D’ESTIU

TRIBUS
URBANES
Del 9 al 13 de juliol de 2018
De 10.00 a 13.00 h
Per a joves de 10 a 14 anys

ACVIC

TALLER D’ESTIU
Per a joves de 10 a 14 anys
Taller per experimentar amb les possibilitats creatives de l’art.
Reflexionarem sobre la pròpia identitat a partir de la ideació i creació
d’una nova TRIBU URBANA. Coneixerem artistes contemporanis que
han explorat sobre el propi cos, sobre el grup i sobre la representació
de l’altre, per tal de desenvolupar un projecte artístic.

CONTINGUTS DEL CURS
1a sessió – Dilluns 9 de juliol – Com som?
La descripció i l’autoretrat. Intentem explicar com som a través de
diferents dinàmiques i tècniques artístiques.
2a sessió – Dimarts 10 de juliol – Vivim en grup
Els humans som individus socials, ens organitzem en grups cohesionats.
La colla, l’equip de futbol, la classe, la família, el poble, la nació...

Segueix-nos a:

3a sessió – Dimecres 11 de juliol – A la pell de l’altre
L’art pot ser una eina per interpretar diferents personatges. A través
de disfresses i màscares, des del teatre i les arts escèniques, podem
representar l’altre per mitjà del nostre cos.
4a i 5a sessió – Dijous 12 i divendres 13 de juliol – Projecte artístic:
Les tribus urbanes
En grups, ens inventarem una nova tribu urbana. Quines seran les nostres
aficions, els nostres costums, en definitiva, la nostra cultura? I com aquesta
cultura influenciarà en la nostra aparença externa? Quins elements ens
identificaran?

REQUERIMENTS
Us recomanem dur esmorzar i roba que es pugui embrutar.
Algunes activitats es duran a terme a l’exterior d’ACVic.

PREU
30 € (24 € Preu reduït per a als Amics d’ACVic i socis d’H. Associació
per a les Arts Contemporànies i participants d’anteriors tallers d’ACVic)
El període d’inscripció estarà obert fins al dimarts 3 de juliol de 2018
Es pot realitzar a partir del formulari que trobareu a la web d’ACVic o
trucant al 93 885 37 04. Places limitades. Es reserva plaça per ordre de
pagament.

EDUCADORES
Taller impartit per Bruna Dinarès i Carles Arumí, membres de l’equip
d’ACVic.

www.natnots.cat

De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00
a 20.00 h. Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h.

Sant Francesc 1. 08500 Vic. Tel +34 93 885 37 04
info@acvic.org · educacio@acvic.org · www.acvic.org

ACVIC CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES

Per a més informació:

Roba, colors, tatuatges, ornaments i joies, maquillatge... Què configura
la identitat del grup?

