Estada artística NATURAL MENT

Horari:
Dimarts, dimecres i divendres, de
10:00 a 13:00 hores (tres grups a triar)
Activitat gratuïta

Dates:
Durant el mes de setembre

Viatge cultural
...consisteix en un viatge a una localització fora del nostre territori més
proper per gaudir de les exposicions
artístiques, el patrimoni arquitectònic, museístic i cultural que ens
ofereix una altra ciutat. Ens plantegem aquesta sortida com un punt de
tancament del curs per a totes les
persones que hi han participat.
Dates:
Durant el mes de juny

10 anys de creació i salut mental

Professora:
Fina Alert

...és una estada al Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat. El Forn de la Calç
de Calders (CACiS), en col·laboració
amb un o una artista, per a persones
que participen dels tallers de Susoespai. Gaudim de l’entorn natural com a
escenari d’aprenentatge i creació artística. Investiguem els materials naturals
i els vincles amb les plantes, la fusta, les
pedres, l’aigua i la terra, mitjançant els
llenguatges del Land Art.

susoespai.org
info@susoespai.org
@susoespai (Instagram)
626 824 152 (Telèfon)

...són propostes que combinen la visita
a exposicions d’art amb pràctiques
artístiques en un espai de taller.
A les sales d’exposició gaudim de les
obres, aprenem a mirar-les i analitzarles; al taller, desenvolupem diversos
llenguatges creatius, l’experimentació,
l’expressió i la creativitat que tothom
té. El que es considera més important
és el procés de treball, tot allò que
va passant i que es va vivint durant
l’experiència, tot desvetllant les
habilitats de cadascú.

susoespai

Amb el suport de:

Centre Cultural Albareda
Carrer d’Albareda, 22
08004 Poble Sec, Barcelona

Seu dels tallers:

susoespai.org
info@susoespai.org
@susoespai (Instagram)
626 824 152 (Telèfon)

Activitats d’estiu

DL: PM.1442-2019

...és una entitat sense ànim de
lucre fundada a la ciutat de Barcelona
l’any 2009, amb la voluntat d’apropar
la creació i la vivència de l’art a
persones que conviuen amb un
trastorn de salut mental.
El nostre projecte busca afavorir
la inclusió i la socialització dels i de les
participants, així com proporcionar
estímuls i motivacions que ajuden
a descobrir les seves potencialitats
creatives. Posem en valor els processos
de treball, les vivències individuals i
col·lectives com a font d’aprenentatge
i de desvetllament de les habilitats que
cadascú pugui tenir.
Som un centre de creació radicat
al barri del Poble Sec de Barcelona:
oferim activitats temàtiques, visites a
espais museístics i tallers de pintura,
escultura en fang, escriptura creativa
i consciència corporal. El nostre equip
no el composa personal de l’àmbit
sanitari sinó professionals de les Arts.

Seminaris-Taller

ACTIVITATS DE CREACIÓ

Associació Susoespai.
Creació i Salut Mental

Taller d’escultura en fang

Taller obert

Taller d’escriptura creativa

Taller de consciència corporal

...se centra en l’aproximació al volum
escultòric en fang, posant èmfasi en la
capacitat expressiva i creativa
de les persones, deixant de banda els
judicis de valor. Els i les participants
poden desenvolupar un treball lliure
(amb seguiment) o bé un projecte
específic proposat pels professors.

...obrim el taller i convidem als i a les
participants a explorar individualment
el seu propi llenguatge creatiu. Volem
adonar-nos del que som capaços de fer
en una activitat artística lliure i flexible,
a través de l’ús de diferents llenguatges
i materials de les Belles Arts.

... proposa un espai i un temps –que
de vegades són difícils d’aconseguir–
per gaudir escrivint històries com a
mitjà d’expressió personal i com a
forma de creació artística. Es tracta
d’explorar i aprofundir en el fet
d’escriure, a fi de trobar la pròpia veu
i facilitar l’expressió del món intern.

...té com a objectiu activar l’escolta
del cos des del moviment. Ens
ajudem de propostes que provenen
del món de la dansa, de l’expressió
corporal, del teatre i del ioga, que
cada persona acomodarà a les seves
possibilitats. No calen coneixements
previs: la idea és descobrir un
moviment propi i genuí –el nostre
cos– des de la flexibilitat del joc.

Horari:
Dilluns, de 10:00 a 12:00 hores
Activitat gratuïta
Professors:
Joan Vilalta i Lucido Petrillo

Horari:
Dimecres, de 16:00 a 19:00 hores
Dijous, de 10:00 a 13:00 hores
Activitat gratuïta
Professores:
Ariadna Martí, Clàudia Torner i
Fina Alert

Horari:
Dilluns, de 10:00 a 11:30 hores i de
11:30 a 13:00 (dos grups a triar)
Activitat gratuïta
Professora:
Rosa Ventura

Horari:
Divendres, d’11:00 a 13:00 hores
Activitat gratuïta
Professora:
Ariadna Martí

