ACTIVITATS PLURIDISCIPLINARS
I COL·LABORATIVES
A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ DE NU DÍAZ

Antic Molí de Cesar Martinell
Ulldecona

L’Art com a vehicle alliberador d’una societat
que necessita sortir dels efectes negatius de la pandèmia.
Lo que dicen las piedras ens guia a una inesperada teràpia transformadora
de retorn a l’essència de la Natura fins la de-construcció del significat
de les pedres mitjançant la profunda meditació introspectiva de l’artista.
Un veritable contacte espiritual que hauria d’aportar esperança a una
humanitat cada vegada més aliena als seus orígens i sentiments de
pertinença a un mateix origen comú. A l’Univers. Parar, frenar, meditar....
contactar espiritualment el los orígens de la natura....l’evolució integradora
del tot mitjançant el sentit holístic que uneix i fa necessari cada element,
animat i inanimat, passat, present i futur...i de com el humans no en podem
escapar transformant l’estat natural en quelcom humà.
El confinament ha portat a una paralització parcial del dia a dia de la
nostra activitat però aquest fet també ens ha apropat/reconciliat amb
l’observació pausada i el retorn a essències bàsiques oblidades... a la
reflexió i auto-coneixença.... Aquests fets han inspirat a oferir una sèrie
d’activitats artístiques complementàries i orientades a qualsevol persona
amb la ment oberta. L’Art en el sentit ampli com catarsi i/o detonant de
reflexió sobre el nostre moment present i, sobretot un futur millor. L’Art
i les seves interaccions com a eina/llenguatge lliure per a entendre qui
som i com volem evolucionar en moments tant decisius com l’actual. Un
ESTÍMUL necessari per a avançar en un Món canviant.
I serà amb interaccions de diverses disciplines artístiques a càrrec
d’artistes del nostre territori buscant per una banda l’essència del
llenguatge i per l’altra la màxima amplitud de significats reflexius. La
música, el moviment corporal, la improvització, el dibuix, la poesia, la
meditació,... la simple observació conscient, l’estímul envers el tot.....
Nu Díaz emprèn la funció de mèdium, d’interconnector d’essències/
energies/formes bàsiques i recíproques entre obra i artista. Descomposant
els elements fins a l’essència per a tornar-ho a unir en un TOT de significats
més ric on es difumina el passat, el present i el futur.

Grups reduïts de max. 20 persones i mínim de 6 per a garantir la distància
de seguretat. L’organització es reserva el dret d’adaptar els aforaments i
les mesures de seguretat a les marcades pel Govern
*excepte en les activitats indicades
Imprescindible inscripció a turisme@ulldecona.cat i al 977573394

març
Divendres 12 a les 19h
Nu Díaz
Visita guiada a l’exposició
Durant la visita és possible que diferents artistes interactuïn amb l’obra
i l’espai des de diferents òptiques i llenguatges artístics.

Dissabte 13 a les 18h
Manel Mas i Laia Ortiz

interacció poètica participativa Pedres i Paraules
Visita guiada de la mà de Nu Díaz + interacció poètica participativa
Pedres i Paraules de la mà de Manel Mas i Laia Ortiz, amb lectura de
poemes de diferents autores.
Visita guiada amb l’artista i acció poètica col·laborativa a càrrec de
Manel Mas (poeta i activista), Laia Ortiz (dissenyadora i activista) i
diferents poetes, fusionant poesies relacionades amb les pedres amb
l’obra expositiva i les seves sensacions. Durant l’acció es llegirà poesia
en els diferents espais a mode d’interacció, on les/els assistents jugaran
un paper actiu en la construcció de versos que eixamplaran el significat
essencial de l’obra i que busca estimular la llibertat creativa del públic
com a teràpia alliberadora. També hi haurà en acabar un espai poètic i de
col·lecció de paraules a càrrec de diferents poetes i de Laia Ortiz.

Divendres 26 de març a les 19.00h
Miquel Àngel Marin.
Sessió de música improvitzada
Visita guiada amb l’artista i posterior concert de música clàssica
contemporània improvitzada a càrrec del prestigiós músic Miquel Àngel
Marin, una figura clau a les TTEE i a Catalunya per a entendre l’Art
Contemporani underground, el paisatge, el surrealisme i el concepte
“ultra-local”. En aquest cas el músic transportarà la seua sensació
de l’exposició al llenguatge de la música mitjançant una performance
improvitzada amb clarinet, paraules i d’altres estris.

març
27 de març a les 11h a l’Ermita de la Pietat.
FÒRUM DEL TALENT A ULLDECONA
Basant-nos en el projecte Lo que dicen las piedras
A tall d’experimentació, i basant-nos en el projecte Lo que dicen las
piedras de l’artista Nu Díaz, en aquesta sessió del Fòrum que tindrà
lloc a l’Ermita de la Pietat parlarem de com la pandèmia ens ha obligat a
estar quiets, gairebé immòbils, habitant un espai vital més reduït i molts
cops havent de fer front a la prohibició del desplaçament. Explorarem
què descobrim quan ens movem i què descobrim quan estem quiets,
conscients que els dos estats ens poden aportar un retorn a una
essència encara pendent d’accedir. L’artista articularà una dinàmica
pràctica a través del joc amb les pedres. Conscients que la pandèmia
ens fa reformular la nostra forma de vida, reconeixerem l’art de
caminar entre vestigis naturals i d’altres èpoques com la millor fórmula
per autodescobrir el nostre posicionament al món. Qui sóc? Què em
vincula al meu entorn? Quines coses em surten de dins quan observo
un paisatge o una pedra? Com puc contribuir a crear sense destruir allò
que m’envolta.
*L’aforament a l’ermita dependrà de les restriccions vigent en el moment
de l’activitat

abril
Divendres 16 d’abril a les 19h
IOMA
Música meditativa
Visita guiada de la mà de Nu Díaz + música meditativa amb IOMA
Visita guiada amb l’artista i intervenció sonora meditativa pels diferents
espais expositius per a invitar-nos a reflexionar sobre l’essència
primigènia de les pedres en la seva connexió en un tot. En aquest cas,
el duo IOMA ens transportarà a un estat meditatiu profund mitjançant
una acció sonora adaptada a l’espai amb les freqüències i les vibracions
dels bols tibetans, gongs, monocordis, didgeridoos, cants... Ells busquen
la perspectiva atàvica i ancestral del so harmònic i com aquest afecta
de forma positiva i terapèutica a l’oient. Les seues audicions són tot un
viatge iniciàtic orientat a la sanació física i mental. Aquesta interacció
es realitzarà després de la visita guiada de forma no pre-determinada
buscant l’espontaneïtat del moment i la fusió amb l’exposició.

Dissabte 17 d’abril a les 11h
Guillem Riba, Imma Martín i Laia Ortiz

Contacontes del llibre Arraïlades (Salvem lo Montsià i Graëllsia) i taller
de pintura i modelatge de infantil
En contes infantils com a eina bàsica per a l’estímul de la imaginació
de les nenes i nens,... Partint de la temàtica de l’exposició lligarem
significats llegint el llibre Arraïlades de la mà de Guillem Riba (mestre,
pedagog, escriptor i activista) per a sensibilitzar les noves generacions
en qüestions d’auto-consciència paisatgística i identitària. En finalitzar
es realitzarà un taller de modelatge i pintura amb elements naturals per
a representar l’olivera i el seu entorn.

maig
Divendres
Dissabte7 1de
demaig
maigaales
les19h
18h
NuNuria
Díaz Bordes i Gregor Mestre
Taller
d’expressió
en moviment guiat i participatiu
Visita
guiada
a l’exposició
Visita guiada amb l’artista i posterior taller participatiu d’expressió
corporal amb les/els diferents artistes que han interactuat en l’exposició
i el públic interessat. El taller estarà basat en els sons de León Guallart
creats per a l’exposició i intervinguts en directe pel multi-instrumentista
Gregori Mestre. La inspiració artística provocada per l’exposició i els
seus significats servirà a Núria B. i Gregori per a marcar unes pautes
al públic per a que interactue i es fusione a la recerca d’una harmonia
sobre un espai expositiu dinàmic que flueix harmònico-aleatoriament.
Aportant uns significats artístics subjectius nous a la recerca de la
sensació efímera,....de l’ESTÍMUL recíproc.

Divendres 7 de maig a les 19h
Nu Díaz
Visita guiada a l’exposició.
Durant la visita és possible que diferents artistes interactuïn amb l’obra
i l’espai des de diferents òptiques i llenguatges artístics.

Dissabte 8 de maig a les 18h
Lluis Fibla amb l’alumnat de la Banda de Música
i del Dansing
Interacció improvitzatòria musical i corporal
Visita guiada amb l’artista adreçada a que l’alumnat de la Banda” i
les alumnes de dansa contemporània de Dansing puguin aprendre a
interactuar amb les sensacions que desperta l’exposició. Introduint
la improvització musical i l’expressió corporal lliure per a crear nous
significats artístics envers Lo que dicen las piedras. Buscant l’art pur
i la fusió de disciplines com a estímul subjectiu en lo individual i lo
col·lectiu mitjançant perspectives complementàries d’entendre el nostre
entorn. Buscant un feed-back continu fluint en diferents direccions.....

Activitats educatives al voltant de l’exposició
Entre els mesos de febrer i maig les/els alumnes de primària i
secundària podran realitzar visites guiades a l’exposició per part de
l’artista i podran realitzar tallers de pintura, escriptura, dansa0......

