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Arts i Natura
a l’Alt Pirineu

TORRENT DE BURG

Al 2n Aplec de Saó es farà un recorregut pels voltants
de la Coma de Burg per visitar les intervencions
artístiques realitzades en plena natura. Serà també
un matí de portes obertes per conèixer el CAN.

Mare de
Déu de la Serra

11.00 h Acollida i presentació del 2n Aplec Saó
al CAN de Farrera.
11.25 h Inici del recorregut amb passejada per visitar
les obres d’art a la natura que seran presentades pels
seus autors.

1. Mariona Vilaseca

14.15 h (aprox.) Aperitiu de cloenda al CAN

Les Planes

Hi ha la possibilitat de conèixer els espais del Centre
d’Art i Natura.

pista

camí
Ermita de Sta Eulàlia
d’Alendo

3. Arnau Obiols

OBRES
1. MARIONA VILASECA ARIMANY
Argamassa
2. IERA DELP i ELISENDA FONTARNAU
L’inventari
3. ARNAU OBIOLS
Rocs d’Alendo Suite

+ informació a:
WWW.FARRERACAN.CAT/sao
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2. Iera Delp
i Elisenda Fontarnau

TORRENT D’ALENDO

"ARMAGASsA"
Mariona vilaseca
arimany
"L'obra
sorgeix de
l’impacte de la
presència dels
murs de
pedra, les
piles de
pedra, les
antigues
ediﬁcacions abandonades dels
camins propers al centre d’art i
natura CAN, així com també per
l’interès en seguir treballant
amb un element que ja forma
part del meu propi llenguatge
artístic, en els darrers tres anys,
com és el cotó.
És en l’espai buit, on la fragilitat
és més present, però tanmateix
també és més imperceptible. La
voluntat és proposar-li dolçor
com fer-li un coixinet o
argamassa, entre aquestes
pedres que parlen de duresa, de
diﬁcultat en el contacte amb les
altres. Dotant-les així de més
suavitat i alhora que es sentin
amb més fortalesa, o adherència
en el seu vincle espacial. Una
intervenció realitzada amb una
actitud devocional davant
d'aquests éssers minerals que
també són plens de vitalitat i
consciència latent, un retorn al
vincle entre l'home i la natura, o
l'acció i la contemplació. Així,
aquestes pedres apilades
compartiran ara un contacte
amb més "esponjositat" i
proximitat, en aquest entorn
natural que se’ns presenta
intens, bell i ric de llums per
l’inici de tardor."

Organitza:

Amb el suport de

"ROCS D’ALENDO
SUIT"
arnauobiols
Inspirat en la
Coma de
Burg i els
seus pobles.
De
l'observació a
l'acció!
Observo el
paisatge natural i humà d'un
territori en un temps concret, a
través de la meva història i
vivències personals, i passo a
l'acció, a través de l'art, del so i
del silenci, la música.
La percussió, la improvisació,
com allò instintiu i directe.
la melodia, la veu, com allò més
proper als sentiments.
la composició, com a guia per a
desenvolupar allò pensat,
reﬂexionat.
Tambors i plats a la natura, la
natura en plats i tambors.
La música com un rastre
passatger que desapareix quan
es fon la neu i torna a la terra
d'on ha sortit, assaonant-la.

"l’inventari"
iera delp i
elisenda fontarnau
L'inventari és
un recull de
moviments
dels habitants
de la Coma
de Burg. Un
catàleg de
danses que
fan tot
desenvolupant les seves
tasques
diàries.
Gestos,
posicions,
ritmes,
qualitats i textures de moviment
que observem i documentem
fotogràﬁcament, per després
transformar-les a través del
nostre cos.
El projecte es troba a la seva
fase inicial, a la que hem tingut
el plaer de conèixer i aprendre
dels moviments de:

2n APLEC

SAó

Arts i Natura
a l’Alt Pirineu
programa + mapa

· Anna Salvat
· Cintet de Bonicoy
· Ramon de Besolí
Partim de les seves maneres de
fer i de moure's com a pautes
de improvisació i fem un treball
de composició instantània que
mostrarem com a resultat del
treball en procés.

Hi col·labora:

11 D’OCTUBRE | 11.00h
CENTRE D’ART I NATURA (CAN)
DE FARRERA, PALLARS SOBIRÀ.

M@SaoArtsiNatura

