Proposta

Inscripcions

Hi ha un espai temporal en el
desenvolupament personal on comencem a
prendre decisions per orientar-nos i
articular la nostra posició envers el
context social. Els anys que hi ha des de la
finalització dels estudis obligatoris fins a
la finalització dels estudis universitaris de
grau son alhora un moment cabdal de
construcció i definició de la nostra mirada i
de la nostra interpretació envers el mon.
Tot un seguit de presses de decisions inicien
un nou camí.

La inscripció ha de ser per tot el conjunt
d’activitats i es pot fer per correu
electrònic a

Territoris frontissa.
Poden un seguit d’accions formatives
vinculades a les arts visuals obrir un espai
de reflexió entre els joves envers la seva
posició? Poden aquestes activitats
funcionar com a frontissa i afavorir el
moviment? L’observació detinguda i acurada
del seu entorn mitjançant l’activitat
artística pot establir una forma de
resistència envers la dispersió i l’allau
d’informació a que estan sotmesos?

baumannlab@terrassa.cat

A joves de 16 a 25 anys interessats en les
practiques artístiques contemporànies i els
territoris de reflexió i pensament.

Preu
Activitat gratuïta.

Durada i estructura de les
sessions
La formació té una durada total de 28
hores i consistirà en una activitat de
presentació (5 d’octubre de 2017 de 18:30 a
20:30), tres tallers on es treballaran
diferents tècniques i perspectives
artístiques i una taula rodona de cloenda
(30 de novembre de 2017 de 18:30 a 20:30)

Resistència i proximitat

o presencialment a:
BaumannLab
Servei de Joventut i Lleure Infantil –
Ajuntament de Terrassa

Formació en pràctiques
artístiques

Av. Jacquard, 1 - 08222 Terrassa

Documentació per la inscripció
1.Escrit on constin les següents
dades i informació:
Nom i cognoms
Data de naixement
Telèfon de contacte

A qui s’adreça?

Frontisses

Correu electrònic

2.Carta de motivació on expliquis els
motius pels quals vols participar en la
formació, quins son els teus interessos
generals i específics en relació a les arts
visuals, què fas actualment i tota
aquella informació que consideris
rellevant.

Es realitzarà un procés de selecció
entre les inscripcions rebudes, tenint en
compte la carta de motivació presentada.

El període d’inscripció finalitza el 15 de
setembre.

A cura de Juan Carlos Estudillo
(ApropArt).
Amb la participació dels artistes
Flora Larrigaudière, Irene
Pérez i Miquel Llonch

Taller 1. Des de el dibuix i la
pràctica col·lectiva.
Dissabte 7 i 14 d’octubre de 10 a
14h.
a càrrec de Flora Larrigaudière.
“Si imaginem una frontissa d’una porta, que
s’obra i tanca ens uns angles previstos en
la seva construcció, els moviments que fa
estan acotats per mecàniques
relacionades a la porta a la qual es
subjecta. Però aquesta frontissa
deslligada de la porta, té en realitat uns
angles d’accés molt més amplis.
En la pràctica del dibuix també hi ha
subjecció a portes, a unes metodologies, a
uns resultats estètics...
En el taller proposo treballar deslligantnos de les limitacions i prejudicis sobre els
processos i resultats que envolten la
pràctica de dibuix, buscant treballar-la
amb més llibertat. Explorarem maneres
diferents de mirar i de dibuixar. D’altra
banda vull reflexionar sobre la
col·lectivitat. Així doncs, per completar la
primera sessió proposo realitzar una
segona sessió on l’objectiu és produir una
imatge col·lectiva.”
Deslligar-se, observar, reflexionar i obrir
la perspectiva envers la nostra posició i el
context que ens envolta de forma
individual i col·lectiva es l’eix que articula
la proposta del primer taller.

Taller 2. Observar-se amb
ulls propis o aliens: una
proposta de retrat
fotogràfic.

Taller 3. _maraña = embolic_

Dijous 19 i 26 d’octubre de 18 a
21h i dijous 2 de novembre de 19
a 21h

a càrrec de Irene Pérez.

a càrrec de Miquel LLonch.

“Tot i que vivim una època en que es fan
més fotos que mai, realment segueix
havent poca gent que conegui el
funcionament manual d’una càmera i la
manera de poder tenir-ne més control.
Amb aquest taller es vol fer un petit
pas per donar a conèixer el
funcionament bàsic de la cambra fosca
i a la vegada ensenyar també una
manera més reflexiva i pausada
d’encarar el retrat fotogràfic.”
A partir del retrat i el retrat
escenificat ens aproparem a aquesta
disciplina fotogràfica i a la vegada a la
imatge pròpia i la dels altres.

Dissabte 4, 11, 18 i 25 de
novembre d’ 11 a 13h.

“El taller _maraña = embolic_ pren
com a punt de partida la idea
principal del projecte Frontisses trobar-se en una cruïlla - i proposa
desfer un embolic de fils, de
pensaments i de situacions a través
del llenguatge en les seves diverses
formes. Partint de la idea que l’art
funciona com a eina per a explorar i
entendre el món, farem servir el
llenguatge per investigar i
investigar-nos.”
1. _Futur_ , 2. _Auto/retrat_, 3. _ferdesfer-(re)fer_, 4. _ I ara què?_
A partir de diferents tècniques,
elements i processos (llenguatge, so,
tèxtil, collage, dibuix) s’obrirà un
procés d’exploració individual i
col·lectiu entre els participants.

