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SAó
Arts i Natura
a l’Alt Pirineu

5è APLEC

Programa

11.00h Acollida i presentació del 5è Aplec Saó 
(inscripcions al dinar popular amb places limitades: 
adults 10€ i criatures fins a 12 anys 5€)
11.30h Inici del recorregut amb passejada per a 
visitar les obres d’art en la natura presentades i 
comentades pels seus autors.
14.00h Dinar a l’era de la Bastida del CAN
15:45h Presentacions dels projectes de disseny-art: 
Claudia Bellera (joieria – Caregue), Ester Sánchez 
(projecte Xisqueta d’artesania en llana – Baiasca) i 
Valença Castells (disciplines diverses – Castell de 
Mur).
17:15h Presentació  del nou volum de la Llosera, nº 4, 
“Crisi ecològica i llenguatge artístic” i de l’exposició 
on-line del programa Frontiers in Retreat: “Edge 
Effects. moviments a la vora de Farrera”.
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OBRES (per ordre de visita)

1. Paula Bruna
Estudi d’un camp 
2. Thomas Lasbouygues
Gira-sol
3. Elisenda Fontarnau
Acció comestible al prat
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Gira-sol
2. Thomas Lasbouygues

Estudi d’un camp
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Acció comestible a l’Hort del Capellà
3. Elisenda Fontarnau



Gira-sol

Thomas Lasbouygues
(França)

El Gira-sol és una 
Eina de Mesura 
sensible i poètica per 
a l'observació de la 
natura. La componen 
una Paràbola de 
fusta, construïda a 

partir d'un para-sol. La seva forma 
està inspirada en els radiotelescopis, 
observatoris, heliòstats, brúixoles o 
rellotges de sol. Permet l'observació 
directa del sol gràcies a un filtre 
especial situat al seu centre. El sòcol 
rotatiu posa en moviment la paràbola 
a través de panells solars que tenen 
una doble funció: captadors sensibles 
i generadors d'energia. Aquest 
sistema permet a la paràbola de 
seguir l'itinerari del sol, igual que una 
flor Heliotrop que busca el sol i 
optimitza el seu desenvolupament, 
així com contemplar les variacions 
de llum que revelen el paisatge.
www.thomaslasbouygues.net

Estudi d’un 
camp 
Paula Bruna
(Barcelona) 

En contrast 
amb la 
immensitat del 
paisatge que 
ofereixen les 
vistes de 
Farrera, m'he 

proposat enfocar la mirada en 
la petita escala. Durant 10 dies 
he estudiat un camp de 
pastures, característic 
d’aquesta vall. El procés queda 
recollit en un conjunt de 
petites instal·lacions que 
configuren una interpretació 
personal d'aquest lloc.
https://paulabruna.wordpress.com

Acció comestible A 
l’hort del capellà
Elisenda Fontarnau
(Barcelona)

Experiència 
compartida 
per compren-
dre a través 
del nostre cos 
el paisatge que 
ens envolta. El 

prat serà la cuina on podrem 
interioritzar les plantes i els 
fruits que caracteritzen 
Farrera i el seu entorn. Des de 
l’interior de la terra fins al fruit 
elevat de la pomera el territori 
viatjarà dins nostre, on la 
transformació succeeix.
www.elisendafontarnau.com

Artesanes/dissenyadores

Artistes en residència - Saó 2017

Claudia Bellera 
(Caregue)

Aquesta jove 
pallaresa està 
graduada en Art i 
Disseny a l’Escola 
Massana. Com a 
dissenyadora 
porta el món de la 

joieria a una dimensió artesanal 
molt personal i que alhora 
connecta amb la tradició, el 
paisatge i la experimentació amb 
elements naturals.
www.claudiabellera.com 

Ester Sánchez 
(Baiasca)

Aquesta artesana 
que treballa amb 
la llana i el feltre, 
ha participat en 
el projecte 
Xisqueta i li ha 
permès 

col·laborar amb dissenyadors 
com en Gerard Moliné o la 
Marine Mercieux
www.pinterest.es/estersanchez
www.xisqueta.cat

Valença Castells 
(Castell de Mur)

Graduada en 
disseny per la 
Universitat de 
Barcelona i amb 
un postgrau en 
disseny industrial 
per la Universitat 

Antonio de Nebrija (Madrid). Ha 
treballat tant en disseny gràfic 
com en propostes de disseny 
industrial i mobiliari on el 
elements naturals sovint hi són 
presents. 
www.behance.net/valenca
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14 D’OCTUBRE 2017 | 11.00h
CENTRE D’ART I NATURA (CAN) 
DE FARRERA, PALLARS SOBIRÀ.

5è APLEC

M@SaoArtsiNatura


