Una nova iniciativa de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
plantejada per disposar de temps i d’espais suficients per
acompanyar i conèixer de forma integral el procés creatiu
associat a un projecte artístic.
Sota el títol de “L’artista convidat”, diversos equipaments i
agents culturals es posen a disposició d’un creador per tal que
pugui explicar i presentar una proposta en procès. L’interès rau
en el fet que permet –i alhora obliga- l’artista a plantejar-se com
desgranar i fer atractiu el seu projecte en entorns i públics diferenciats així com trobar un apropament pedagògic adequat.

RECOLLIDA D’OBJECTES
A “LES CAIXES DEL
PAS DEL TEMPS”

“INSOMNI”:
ESPECTACLE EN
PROCÉS DE CREACIÓ

PER A
PROFESSIONALS
*

Teatre Principal d’Olot,
Sala 15, Biblioteca Marià
Vayreda, Escola Municipal
d’Expressió d’Olot
Fins l’11 de març
Objectes inútils, objectes
que ens mostren o recorden
el pas del temps, objectes
que han quedat inservibles,
objectes que et transporten
a d’altres temps o espais...
La companyia de teatre
d’objectes Playground,
juntament amb els nens i
les nenes de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot
jugaran a redescobrir-los,
tot buscant nous sentits a
aquelles petites coses que
ens han acompanyat en el
dia a dia.
+ info

Teatre Principal d’Olot
L.A.P. L’Altra Programació
Dijous 10 de març de 2011
21h.
Preu: 6 €
Podrem veure el resultat
del treball de 10 dies
de residència de la companyia al Teatre principal
d’Olot.
Un home que dorm té en
cercle al seu entorn el fil de
les hores, l’ordre dels anys i
dels mons. M. Proust.
+ info

Divendres 11 de març, a
partir de les 11 del matí
DE L’OBJECTE A… L’ESCENA
Visionat del resultat de la
residència de creació per a
l’espectacle “Insomni” que la
companyia Playground ha realitzat al Teatre Principal d’Olot.

TEMA DEL MES:
“LES LECTURES
DE PLAYGROUND”
Biblioteca Marià Vayreda
Tot el mes de febrer
Un recorregut per les
lectures que inspiren la
companyia en la creació
dels seus espectacles
teatrals.

EXPOSICIÓ - INSTAL.LACIÓ:
“RADIOGRAFIA”
Sala 15
Inauguració: dissabte, 12
de febrer, a les 19h.
Entrada lliure
Objectes-testimoni, com
empremtes, com petjades del
camí traçat.
Tres espais d’instal·lació
que evoquen la recerca, la
creació i la inspiració de la
companyia Playground en
aquests últims anys.
Del 12 de febrer al 27 de
març. Horari: de 10 a 13h
i de 17h a 20h i el cap de
setmana i festius d’11 a 14h
i de 17 a 20h.
Els dilluns tancat.
+ info

EXPOSICIÓ A
L’ENTORN DE LA COMPANYIA
PLAYGROUND
Can Trincheria
Entrada lliure
Presentació genèrica de què
és la companyia i quines
activitats porta a terme.
Del 18 de febrer al 13 de març.
Horari:
Feiners: de 10 a 14h i de 17
a 19h. Dissabtes: d’11 a 14h
i de 17 a 19h.
Diumenges i festius: d’11 a 14h.

DE L’OBJECTE A… LA SALA
D’EXPOSICIONS
Visita guiada per part de
l’artista a la instal·lació que ha
realitzat a la Sala 15.
DE L’OBJECTE A… LA PARAULA
Intercanvi d’opinions i tertúlia
a l’entorn de la proposta creativa de Playground, conduït
per Mercè Saumell.
+ info

TALLER AMB
L’ARTISTA
CONVIDAT
Escola Municipal
d’Expressió d’Olot i
LaborActori Jove
Del 14 al 18 de març
Passar-s’ho bé tot jugant
amb els objectes recollits
a “Les caixes del pas del
temps” mitjançant manipulacions i transformacions a
partir del reciclatge.
Realització de tallers i
d’un videocollage
Per alumnes de l’EME i de
LaboJove.
Sala 15/Espai Pedagògic
del Museu Comarcal de la
Garrotxa
Dissabte 19 de març de
2010 - d’11 a 13:30h.
Entrada lliure
Taller obert per a tota la
família
Finalització i presentació
del resultat dels tallers
realitzats i també del videocollage.
+ info

EL PAS DEL TEMPS
EN ELS OBJECTES:
CONSIDERACIONS
EN COMPANYIA
DE MARCEL PROUST
CafèContext de Girona
Xerrada literària
Dilluns 21 de març, a les 21h.
Entrada lliure
Amb Meritxell Martínez “la
murga” i Xavier Bobés.
+ info

MÉS INFORMACIÓ:
www.playgroundvisual.com
www.olotcultura.cat

*cal confirmar assistència a
teatre@olot.cat abans del 4
de març del 2011.
Places limitades.
Projecte impulsat per:

A MÉS
A MÉS
…
Teatre Ateneu de Celrà
Divendres14 de gener, a les 20h.
Entrada lliure
Portes obertes al procés de
creació de la Instal·lació
“La memòria dels objectes”.

Amb la implicació de:

Amb el suport de:

Centre Cultural la Mercè de
Girona
Dijous 3 de febrer, a les 21h.
Preu: 5 €
Xavier Bobés col·labora en:
A pas de poetes: “A pas de
Pablo Neruda”<poesia
sense límits>.
+ info
Centre Cultural la Mercè de
Girona · +enllà de l’escena
Dimecres 23 de febrer, a les 20h.
Entrada lliure
Trobada amb Playground
El dia previ a la presentació
de l’espectacle “A taula” es
convida els espectadors a una
trobada informal per conèixer
el procés de creació i les
motivacions que han portat a
l’autor a crear aquesta peça.
+ info
Centre Cultural la Mercè de
Girona · Escena Plural
Dijous 24 de febrer, a les 21h.
Preu: 5 €
A Taula
Espectacle de teatre
d’objectes de la companyia
Playground.
+ info

