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El mes dedicat a les arts escèniques continua amb dues exposicions i una obra
teatral
• ‘Dansem per la salut mental’ i ‘Permeabilitats’ són dues de les exposicions que

s’inauguren en una setmana en la qual destaca l’obra teatral ‘Abans de l’estrena’

Imatge promocional de l’obra teatral ‘Abans de l’estrena’ ©Pep Duran

‘Dansem per la salut mental’ - Exposició fotogràfica
Exposició fotogràfica que reflecteix alguns dels moments viscuts per les persones que van participar a
l’activitat de dansa del Club Social del Pedrís durant el període 2015-2016 de l’antiga Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic d’Osona, actual Osonament. La dansa va ser la via de comunicació entre joves de
la comarca i persones amb algun problema de salut mental. I no només això, sinó que va servir per
dignificar-les i reduir l’estigma que existeix envers el col·lectiu. Aquest recull de fotos, fetes per Marc
Roca, formen part d’un seguit d’actes que commemoren el Dia Mundial de la Salut Mental a Osona.
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Data: Inauguració: Dilluns 10 d'octubre a les 19h al Vicjove
Abans de l'estrena - Obra de teatre i dansa
És un espectacle on Ferran Rañé i la seva filla Joana comparteixen coneixements de teatre i de dansa, les
seves vivències i records comuns, afrontant el gran repte de trobar-se tots dos sols a l’escenari.
Si bé existien uns primers apunts autobiogràfics, Jaume Villanueva, l’autor i director, construeix una
decidida i absoluta ficció teatral on el ventall de pares i filles en el cor d’una nissaga teatral, es multiplica
i es torna més universal. Les despulles familiars del primer actor Ramon Martí i de la seva filla Anna,
ballarina, ens commouen. Semblen certes, tretes de la realitat... o no.
Dates: Del 13 al 16 d'octubre. Horari: Del 13 al 15 a les 21h. El diumenge 16 a les 19h a l’Institut del teatre de
Vic
‘Permeabilitats de Joan Furriols, Jordi Lafon i Pep Montoya’ - Exposició multidisciplinar
Amb aquesta mostra es vol posar en comú el treball de tres artistes que partint de diferents generacions
comparteixen el mateix interès per la força evocadora dels objectes i la pintura. Objectes produïts,
trobats o manipulats per suscitar diferents relats que es despleguen a través del joc i l'art amb un context
i una disposició canviants.
Permeabilitats fa referència a la propietat de deixar fluir, a un possible intercanvi que apel·la a la
capacitat humana de crear sinergies culturals a partir de la mirada, una mirada que ens permet gaudir de
l’art en totes les seves dimensions. Es destaca el caràcter singular i transversal d’aquesta exposició que
combina diferents disciplines artístiques com: la pintura, l’escultura, el dibuix i el vídeo.
Data de la inauguració: 14 d’octubre a les 19h al Museu de l’Art de la Pell
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