Els camins
de la creació
Taller

Art i consciència
De divendres 9 a diumenge 11
de desembre de 2022
A la Residència d’artistes
Cal Gras, d’Avinyó (Bages)
Artistes:

Marina Berdalet, Marta Ricart i Oriol Texidor
Natura:

Música:

Ruski Corominas

Edgar Ramentol

+info: www.calgras.cat
info@calgras.cat
whatsapp: 681 660 606
Organitza:

Amb el suport

Els camins de la creació és un taller de cap de setmana per aprendre
sobre el procés creatiu amb una mirada vers la consciència.
La proposta és fer un cap de setmana intensiu de trobada i convivència,
amb opció a fer cada activitat per separat.
ACTES:

Divendres 9 de desembre
20h. Obertura amb Oriol Texidor.
Conferència “art i espiritualitat”
Dissabte 10 de desembre
10h. Oriol Texidor. Taller Immersions.
16h. Taller i xerrada amb Marina Berdalet.
Allò que el fum [no] revela.
19:30 h. Concert de bols tibetants
amb Edgar Ramentol.
Diumenge 11 de desembre
7:30h Caminada
amb Raül “Ruski” Corominas
10:30h. Taller amb Marta Ricart. “el diàleg neutre”

Més info: info@calgras.cat / 681 660 606 (Tel i Whatsapp) Eva

Divendres 9 de desembre, 20h

Conferència-xerrada d’Oriol Texidor
Art i Espiritualitat
Henry David Thoreau al seu llibre Passejades, exclama: “Ens abracem a la terra, rarament ens
enlairem! Em sembla que ens podríem elevar una mica més. Ens podríem enfilar a un arbre,
almenys”. Aquest és, per a mi, el repte de l’art: elevar-nos, fer-nos percebre des d’un estat
superior de consciència per tal de copsar la realitat d’una manera més profunda, fent-nos saber
part del misteri de l’existència i fondre’ns, des d’allà dalt, amb el tot.

Dissabte 10 de desembre

10h Oriol Texidor. Taller Immersions.

Un taller tècnicament molt senzill sense límits d’edat en el que no es requereixen coneixements ni experiència prèvia.
En el marc de la sèrie “IMMERSIONS”, que compta amb gairebé 300 obres
entre pintures, dibuixos i escultures, i seguint el gest de les primeres creacions visuals prehistòriques, proposo de realitzar un taller on cada participant
podrà cercar formes de manifestació del misteri existencial i les seves vinculacions amb el transcendent. Mitjançant l’ús d’elements naturals existents al
territori, crearem obres sobre paper que expressaran la relació harmònica
entre humans i natura o, per contra, obriran la reflexió sobre la petja humana que estem deixant en el planeta.

16h Marina Berdalet. Allò que el fum [no] revela.

La creació artística ens connecta amb el nostre inconscient i per tant amb
el més desconegut de nosaltres mateixos. Permetre’ns deixar que aflori a la
superfície és una forma d’accedir al més profund de la nostra existència. Probablement no esbrinarem el significat de moltes de les nostres obres però,
en el meu cas, pot ser que això sigui el que em motivi a entrar cada dia al meu
taller amb l’única finalitat de seguir pintant. El misteri de la creació artística
és precisament això: un misteri.
Allò que el fum [no] revela és una proposta en format xerrada / taller que
permetrà l’aproximació al meu procés creatiu. L’experiència de treballar amb
foc i fum -que sorgeix en un moment molt concret de la meva vida-, convida
a la reflexió de la creació artística com un procés de transformació i de canvi.
Els assistents tindran la possibilitat de veure com treballo amb aquesta nomatèria i també d’experimentar-ho ells mateixos.

19:30 h. Concert de bols tibetants
amb Edgar Ramentol
Un massatge sonor dels bols tibetans és una experiència
única, diferent i una oportunitat de conectar a través de la
vibració a nous estats de consciència en benefici d’alliberar
bloqueigs i harmonitzar l’organisme.

Diumenge 11 de desembre
7:30h Caminada amb Raül “Ruski” Corominas

10h. Taller amb Marta Ricart. “el diàleg neutre”
En aquest taller serem amb els matisos de la creació coneixent un moviment que va de
l’acció a la no-acció, de fer a no fer. Així entrarem a conèixer un aspecte clau d’aquells
processos creatius que es construeixen en diàleg amb els Llocs.
En aquest taller entrarem en un llenguatge antic de creació que actualment s’ha oblidat.
Jugant amb la percepció, coneixerem un dels aspectes claus de la creació arrelada, el
retorn.

Preus:

Totes les activitats, àpats i estada (2 nits): 135€ (places molt limitades)
Totes les activitats (sense estada, ni àpats): 50€
Pots venir a cada acte per separat:
Conferència: 5€
Caminada: 5€
Tallers (cada un): 20€
Concert: 10€
Tots els actes són a la Residència d’artistes Cal Gras d’Avinyó

Participants:
Oriol Texidor (Barcelona, 1974)
Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya. Es forma
en les arts plàstiques de manera autodidacta, mitjançant un viatge de quatre anys que el porta a visitar i estudiar els principals
museus europeus per a conèixer la Història de l’Art, i a retirarse un temps a les muntanyes, en solitari, on començarà a pintar.
www.orioltexidor.com
3er Premi al Concurs Internacional Anchipurac esCultura, Argentina (2018), Premi-Beca Cal Massó d’Art Contemporani (2008), 1r Premi al Concurs Biennal de Pintura Jove
de la Generalitat de Catalunya (2004), Premi Internacional del Cercle de Belles Arts de
Lleida (2003), 1r Premi en el Concurs Jaurena Art de Pintura (2003), Premi a la Pintura
Jove Sala Parés (2002). Ha estat artista resident convidat per diversos museus nacionals
i internacionals. La seva obra es troba en col·leccions d’art a Espanya, Holanda, França,
Bèlgica, Alemanya, Marroc, Anglaterra, Portugal, Àustria, Argentina. Índia i Emirats
Àrabs.
El seu testimoni ha estat publicat en dos llibres: ‘Espirituals sense religió’ (Fragmenta,
2015) i ‘La experiencia contemplativa’ (Kairós, 2017)

MARINA BERDALET ANDRÉS (Barcelona, 1965)
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, postgrau de pintura per la Universitat de Varsòvia i Màster Universitari en Artteràpia per la Universitat de Vic – AEC. Ha realitzat
nombroses exposicions individuals i col·lectives i obtingut premis i beques d’arts plàstiques que li han permès seguir investigant. L’interès per l’educació artística de qualitat l’ha portat a compaginar la seva investigació artística personal amb l’artteràpia i la docència.
Des del 2001 viu i treballa a l’Estany (Moianès).
http://marinaberdalet.blogspot.com
Marta Ricart (Barcelona, 1974)
Després de molts anys de donar voltes i cercar amunt i avall puc
dir que sóc artista. Em vaig llicenciar en Belles Arts i em vaig doctorar cercant les maneres com les arts són amb i de les persones.
Durant anys he estat assajant processos de creació amb tot tipus
de persones i col.lectius. Fa deu anys, casualment, vaig obrir un
espai inexplorat que m’ha portat a endinsar-me en els processos de creació d’alguns artistes de la modernitat a partir dels seus espais de treball i així, estirant el fil, he entrat dins
un món fascinant que poc a poc vaig compartint.
http://www.martaricart.cat/

Raül Corominas ‘Rusky’, alpinista
Ha realitzat diverses travesses d’arestes, escalada clàssica, alpinisme hivernal, esquí de muntanya ... tot tipus d’activitats a la serralada del Pirineu. Ascens a tots els cims de més de 3000 metres
a la serralada del Pirineu. També, activitats diverses als Alps,
Ha fet tres viatges al Continent sud Americà en solitari. Un dels
viatges va ser creuar en solitari durant un any la serralada dels Andes, de Terra del Foc fins
a Venezuela. Durant el viatge va escalar i fer ascensos a més de 50 cims andins. També
ha fet tres viatges al Nepal, dos d’ells en solitari i recorrent regions rurals poc transitades
pel turisme. Ascensos a muntanyes de 6000 msnm i travessa de les regions del Khumbu,
Makalu i Rolwaling.
L’any 2013 amb Pere Herms van crear el projecte Els homes que volien pujar una muntanya de mes de 8000 metres, un documental professional que va recórrer molts dels
festivals de muntanya del món.

Edgar Ramentol, músic i educador.
L’Edgar és un músic amb una llarga trajectòria dins del pop-rock
nacional, tocant principalment el baix i la guitarra en formacions
Very Pomelo, Pantanito o Fenomen Orkestra Calanda i tocant al
costat de Xarim Aresté, Oskar Benas, Dani “calabrita”, etc.
Des de fa uns 10 anys, la seva recerca músical el porta al món dels
bols tibetans, a la percepció de la vibració com a eina d’ampliació de la consciència.
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