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Burg - Catalunya – S p ai n

Taller que explora la relació entre el Cos i el Paisatge
Frank van de Ven (Body Weather Amsterdam)
Taller intensiu de 6 dies al Pirineu Català. La nostra base se situarà en Burg, un
petit i pintoresc poble situat a 10km a l'oest d'Andorra, entre el Parc Nacional
d'Aigüestortes , Estany de Sant Maurici de i el Parc natural de l'Alt Pirineus.
Molt a prop es troben els becs més alts de Catalunya. Dins dels límits del parc
no es va establir mai un assentament estable però recents estudis
arqueològics,han trobat restes d'assentaments humans ocupats fa més de
8.500 anys, en el període Neolític, aquests van ser produint-se a mesura que
l'última glaciació anava retrocedint. És un àrea de gran diversitat ecològica i
d'una riquesa excepcional de paisatges de gran bellesa, amb una fauna i flora
molt diverses. Entre uns altres, trobem ,isards pirinenques, erminis, àguiles
reals i cabirols, així com una gran quantitat d'espècies úniques i interessants de
flora.
Body Weather - Body/Landscape: L'entrenament i punt de partida d'aquest
taller és el Body Weather ,un entrenament integral i exhaustiu, una pràctica
encaminada a la performance que investiga les interseccions entre el cos i el
seu ambient. Els cossos no estan concebuts com alguna cosa fixa, ni com a
entitats separades, sinó que, exactament com ho fa el clima, estan canviant
constantment a través d'un sistema infinit i complex de processos que ocorren
dins i fora d'aquests cossos. L'objectiu de treure el Body Weather a la
naturalesa és explorar i desenvolupar la consciència del cos en si mateix, sent
aquest un paisatge més en constant evolució dins d'un paisatge major que li
envolta.

El programa inclou: MB- Mind/Body-Muscles/bons (ment/cos, músculs/ossos):
entrenament per a la dansa * pràctica i reflexió sobre l'entrenament físic i
mental * caminar, vagabundejar, caminar silenciosament, peregrinar, viatges
nocturns * diverses maneres d'experimentar el cos, el moviment i el paisatge *
investigar els divergents sentits de l'espai i del temps * registres peripatétic ,
dibuix, escriptura, contacte immediat amb l'entorn * topografia mental d'un lloc,
mite, ment arcaica.
Una part integral del taller seran els projectes artístics individuals. S'encoratjarà
als participants a formular-los i a treballar sobre ells durant 1-2 hores al dia. Els
facilitadors del taller estaran disponibles per guiar-los i ajudar-los durant el
procés.
Perfil de l@s participants: destinat a artistes i estudiants madurs que
treballen en els camps de la performance, la dansa, art Land , l'escultura, la
fotografia, l'arquitectura, el teatre, les arts visuals i/o para aquell@s
interesad@s a caminar, el medi ambient i la història natural.
La selecció dels participants es basarà en el seu currículum i motivació. No és
necessari un entrenament previ (de dansa), no obstant això el taller serà
físicament exigent i, per tant, es requereix una bona condició general.
Frank Van de Ven, és un ballarí i coreògraf que passa els seus anys formatius
a Japó treballant amb Min Tanaka i la Maijuku Performance Company.
Juntament amb Katerina Bakatsaki, va fundar Body Weather Amsterdam en
1993, com a plataforma d'entrenament i Performance. Des de 1995 dirigeix el
projecte interdisciplinari Bohemiae Rosa amb Milos Sejan , connectant el cos i
el paisatge amb l'art, la geologia i l'arquitectura.
Per a més informació sobre Body Weather Amsterdam:	
  
bodyweatheramsterdam.nl

	
  

INFORMACIÓ PRACTICA

Dates: 24-30 de setembre. Arribada el dilluns 24 de setembre a la tarda.
Sortida el diumenge 30 al mig dia.
Lloc: Burg , un poble al Pirineu català. http://espai.dansanatura.com
Com arribar: Des de Barcelona 3,5 hores amb cotxe. Un autobús (compañía
Alsa) va a Llanvorsi des d'on podem recollir-te. També hi ha autobusos a
Llanvorsi des de Saragossa i des de Lleida. Posarem en contacte als
participants que ho desitgin per facilitar l'ús compartit de cotxes des dels
diferents punts d'origen.
Allotjament: 15€/nit.
Menjar: 10€/dia. Cuinarem nosaltres mateixos/as de manera rotativa.
Que portar: botes de muntanya - sandàlies lleugeres - tovallola - llibreta motxilla - roba impermeable - repel·lent d'insectes - roba d'abric - llanterna.
Organització: Sara Pons +34 639 162 720 / Tania Garrido +34 629 546 409
Cost del taller: 300 €. Preu amb descompte per a estudiants i aturats: 270 €.
Preu amb descompte per a aquells que paguin el taller íntegrament abans de
l'1 d'agost de 2018: 240 €.
Assegurança: és un requisit previ que cada participant tingui el seu propi
Assegurança de salut; la Seguretat Social, o l’assegurança privada, és
suficient. Assegurar-se de portar una còpia.
Reserva: Per sol·licitar i reservar la teva plaça envia el teu nom, adreça, un
breu currículum i una carta de motivació a l'adreça de correu:	
  
Bodyweatherinspain@gmail.com. En una setmana processarem la teva sol·licitud
i, una vegada acceptada, hauràs d'enviar un dipòsit d'inscripció de 80 euros per
confirmar la teva reserva. L'import total del curs haurà de transferir-se abans de
l'1 de setembre de 2018.

Informació i reserves: Bodyweatherinspain@gmail.com.

