4t APLEC

SAó

Carretera a Tírvia
i Llavorsí

Burg

Arts i Natura
a l’Alt Pirineu

TORRENT DE BURG

Programa
11.00h Acollida i presentació del 4t Aplec Saó

Mare de
Déu de la Serra

11.30h Presentació de les obres i inici de recorregut
amb passejada per visitar les obres d’art a la natura i
comentades pels seus autors.
14.00h Dinar al can (hi haurà la possibilitat de dinar al
CAN o portar dinar de casa. Dinar adult 10€ i nens 5€)
15:45h Presentacions d'artesans creatius en fusta:
Pepe Bringué, Petit Taller de Muntanya, Pyrart i Soka
+ Mostra de treballs

Les Planes

4. Presentacions
d’artesans a la tarda
i concert al CAN

16:45h Concert comiat a càrrec del duo d'acordions
La Tupina

pista

CAN

OBRES
1. VÉRONIQUE BRILL
Enlairades de Tardor
2. EULÀLIA VALLDOSERA
Lliçons de geometria i color a Farrera

inici/final

Ermita de Sta Eulàlia
d’Alendo

Horts

2. Eulàlia Valldosera
Lliçons de geometria i color
a Farrera

Farrera

3. Martin Llavaneras
1. Véronique Brill

Sense Títol

Enlairades de Tardor

Alendo

3. MARTIN LLAVANERAS
Sense títol

Carretera de Farrera a Alendo

+ informació a:
WWW.FARRERACAN.CAT/sao

TORRENT D’ALENDO

Artistes en residència - Saó 2016
Enlairades de tardor

VéRONIQUE BRILL

(viu a toulouse - frança)

Lliçons de geometria i
color a Farrera

EULÀLIA VALLDOSERA
(viu a barcelona catalunya)

Cauen les fulles i
les pedres
s'enlairen.
S'agafen impuls
en un equilibri
fràgil i com en
fotent-se'n de la
mort proven d'arribar al cel.

Envolées d'automne

Les feuilles tombent et les pierres
s'envolent. Elles prennent leur
élan dans un équilibre fragile et
comme une nique à la mort elles
tentent de rejoindre le ciel.

Conferència
performativa a
l'ermita que
porta el seu nom,
(Sta Eulàlia
d’Alendo) on
compartirà
algunes 'Lliçons de color i
geometria' que li han comunicat
les ﬂors d'aquest lloc preciós
www.eulaliavalldosera.com

www.veroniquebrill.com

Sense títol

MARTIN LLAVANERAS
(viu entre berlin i
barcelona)

La intervenció
transcorre a
través d'un dels
camins que duu a
l'antic castell de
Farrera, que dona
nom al barri
actual, i que al llarg de les
últimes dècades una runa va
servir d'abocador per a les cases
veines. Prenent aquest indret
com a punt de partida, la
intervenció és concreta en un
trajecte on l'artista reﬂexiona
sobre la temporalitat de
materials artiﬁcials i naturals
que conviuen al subsòl de
Farrera.
www.martinllavaneras.com

Artesans

Músics

Petit Taller de
Muntanya (Vilamur)

SOKA (Figuerola d'Orcau)

www.petittallerdemuntanya.com

(Tírvia/Farrera)
Cistellaire tradicional

Soka és un projecte innovador
en quant a ﬁlosoﬁa, concepte i
Buscadors de coses boniques,
somiadors d’aventures creatives, disseny, a cavall entre l’escultura i el mobiliari. Peces úniques i
admiradors de la natura.
disseny exclusiu de la mà de
L’origen dels seus productes és
el bosc, font de vida i inspiració. Jordi Piqué que treballa amb
fusta d’oliveres centenàries que
Recol·lecten de forma
han tingut una mort natural.
respectuosa, local i sostenible.
Amb gust pel treball artesà
www.soka.cat
ofereixen petits objectes fets un
per un, peces vives...

PYRART (El Pont de Suert)
Artesania Fallaire Pirinenca de la
mà de Sebastià Jordà Ruiz
http://www.pyrart.cat
Organitza:

4t APLEC

SAó

Arts i Natura
a l’Alt Pirineu
programa + mapa

La Tupina

Duo d'acordions

Pepe Bringué

Amb el suport de

15 D’OCTUBRE 2016 | 11.00h
CENTRE D’ART I NATURA (CAN)
DE FARRERA, PALLARS SOBIRÀ.

M@SaoArtsiNatura

