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Deriva mussol

Treball en procés que
forma part del programa
Viver de Projectes

08.06.2012-22.09.2012
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Viver Projectes

Helena Català Rodas, Blanca Garcias Castells, Guillem Vilamitjana Masramon, Ona
Castellsagué Bonada, Georgina Martí Farell, Eva Marichalar Freixa, Jordi Lafon
Guerrero, Anna Prat Fontseca, Mireia Planàs Serradell i Òscar Pujol Pladevall.
Projecte de creació i recerca que incideix en desplegar processos participatius posant
en relació les arts escèniques i l’espai públic. Es dialoga amb l’espai a partir de la seva
observació per contribuir a promoure diverses pràctiques que s’originen a partir d’aquesta
línia d’investigació. Les premisses per articular aquest projecte són contemplades des de
l’acompanyament mutu, amb una relació educativa horitzontal que promou l’emancipació
en l’aprenentatge a partir d’un procés de recolzament a les potències i accions de cada
participant. El marc principal de treball es situa en la relació i el diàleg que s’estableix
entre tots els participants del projecte i la ciutat de Vic. Fonamentat en la tradició de les
derives a peu, fetes de nit, per la ciutat i el seu entorn, el projecte es nodreix d’aquesta
experiència per produir una representació pública oberta en la que els participants poden
formar part de la metodologia emprada en la recerca. Adaptar-se a la idiosincràsia del
lloc, incorporar el coneixements dels seus habitants, manifestar la potencialitat de les arts
de carrer per tal de dinamitzar, transformar i autorepresentar un territori, són objectius
que persegueix aquest projecte.
Deriva Mussol, forma part del Viver de Projectes d’ACVic en col·laboració amb l’Aula de
Teatre de la Universitat de Vic.
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De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Inauguració divendres 8 de juny a les 20 h.
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