6è APLEC

SAó

Carretera a Tírvia
i Llavorsí

+ informació a:
WWW.aplecsao.cat

Burg

Arts i Natura
a l’Alt Pirineu

TORRENT DE BURG

Programa
11.00h Acollida i presentació del 6è Aplec Saó
(inscripcions al dinar popular amb places limitades:
adults 10€ i criatures ﬁns a 12 anys 5€)

Mare de
Déu de la Serra

11.30h Inici del recorregut amb passejada per a
visitar les obres d’art en la natura presentades i
comentades pels seus autors.
Artistes participants: l’artista visual Carl Hurtin
(França), el músic Ivan Garriga (Catalunya) i Anna
Rubio (Catalunya)

3. Carl Hurtin

‘Encara arbre i ja vaixell’

14.00h Dinar a l’era de la Bastida del CAN, a càrrec
d’Arnau Llobet i Cesca Gelabert.

4. Carl Hurtin

‘Cor del diàleg’
‘Partitures de rudologia’

15:45h Presentacions de projectes-marca d’artesania
tèxtil locals: OTTAIA de Carol Balasch i Miquel Utge
(Sort), CUSART d’Anna Falguera (Peramea) i AKARONA de Lina Ratia (Llaràs)..
17.00h (aprox.) Aperitiu ﬁnal i cloenda de l’aplec.

OBRES

2. Anna Rubio
Font

‘Salze de la Font del Camp’

CAN (inici/final) 7. Presentacions
Ermita de Sta Eulàlia
d’Alendo

Horts

5. Carl Hurtin

(per ordre de visita)

1. Carl Hurtin
Ikebana Major (plaça de Farrera)
2. Anna Rubio
Salze de la Font del Camp (a la Font del Camp)
3. 4. i 5. Carl Hurtin
Encara arbre i ja vaixell (s’observa des de carretera)
Cor del diàleg i Partitures de rudologie (a l’església)
Esperar la imatge (prat sota els horts)
6. Ivan Garriga
Aiga (al Torrent d’Alendo)
7. Presentacions a la tarda al CAN

Farrera

1. Carl Hurtin

a la tarda

‘Ikebana Major’

‘Esperar la imatge’

Alendo

6. Ivan Garriga
‘Aiga’

camí estret

TORRENT D’ALENDO
Carretera de Farrera a Alendo

Artistes en residència - Saó 2018
Ikebana Major, Encara
arbre i ja vaixell, Cor del
diàleg,Partitures de rudologia i esperar la imatge

Salze de la Font
del Camp

aiga
(oració al riu)

(farrera)

(la seu d’urgell)

anna rubio

carl Hurtin

ivan garriga

El Cicle d’Arbres
Monumentals
i l’Aplec Saó
L’artista ens
s’agermanen
proposa un
en aquest
recorregut per
arbre. Aquest
quatre intervenCicle d’Arbres
cions independents:
ha programat quatre interven“Partitures de rudologia”, “Encara
cions artístiques on intervearbre i ja vaixell”, “Cor del diàleg” i
nen la música i el moviment a
“Esperar la imatge”. Més que llocs,
l’artista ha triat punts de vista per a l’entorn de quatre arbres de
gran singularitat de l’Alt Pirineu.
instal·lacions o accions per la seva
relació amb el paisatge o al context. La intevenció coclou amb una
ponència Teresa M. Sala.
En aquest cas, es tracta d’un
Les seves obres ens parlen de
gran salze, situat a la Font del
rituals, d’interpretació de determinats objectes simbòlics i també ens Camp just a l’entrada del
poble de Farrera. Tot i no
qüestiona com mirar el paisatge.
haver estat declarat arbre
https://www.aplecsao.cat/quatreintermonumental, té una personavencions2018
litat pròpia, no només per la
seva ubicació sinó també per
www.carl-hurtin.com
la seva grandària i bellesa i per
tractar-se d’un arbre molt
estimat pel veïnat del poble.
Col·labora el músic Arnau
Obiols
(França)

https://www.aplecsao.cat/salzedelafontdelcamp

A càrrec de:
Arnau Obiols
(percussió i
veu), Montse
Àlvarez
(dansa
contemporània i veu), i Ivan Garriga
(instruments de corda i veu).
Els tres intèrprets traçaran un
recorregut a la llera del riu fent
ús dels instruments i el gest
per comunicar la relació entre
l’home i la Natura, seguidament fondran la seva intervenció en els diferents elements
sonors i materials propis del
paisatge, per acabar abandonant els seus rols i esdevenir
espectadors dels sons i l’obra
que és en si mateix el riu.
Es cantarà una cançó que va
interpretar la Conxita Catlà de
casa Poblador de Farrera al
cançoner del Pallars Sobirà de
l’Artur Blasco. “Alabances”.

6è APLEC

SAó

Arts i Natura
a l’Alt Pirineu
programa + mapa

Text complet:

www.aplecssao.cat/aiga

http://dansanatura.com

ArtesanIA i disseny tèxtil
ottaia

cusart

(sort)

(peramea)
Un projecte de
la Carol Balasch
i Miquel Utge.

Sota la marca
Ottaia es
desenvolupa
aquest projecte
d’artesania tèxtil dels Pirineus
que com a fet singular utilitza
teixits antics de la Xina.
www.ottaia.cat

akarona
(llaràs)
Cusart és el
projecte de
disseny i
confecció de
roba de l’Anna
Falguera i Lluis
Casals.

Com a marca produeix dissenys
propis de roba, amb arrels al
Pallars. Utilitzens diferents teixits,
i entre ells la felpa.
https://cusart.bigcartel.com

Akarona es la
marca del taller
tèxtil de la Lina
Ratia. Artesana
que també
treballa amb
sabons i llana
(col·labora amb Obrador
Xisqueta). Treballa amb teler i és
experta en tints naturals entre
moltes altres coses...
www.akarona.tk

13 D’OCTUBRE 2018 | 11.00h
CENTRE D’ART I NATURA (CAN)
DE FARRERA, PALLARS SOBIRÀ.
Piula:

M@SaoArtsiNatura
Organitza:

Amb el suport de:

