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Reivindicar lart com a eina essencial per a la formació integral de la persona és el principal
objectiu del III Fòrum dArts Escèniques Aplicades que el 17 i 18 de novembre acollirà lInstitut del
Teatre de la Diputació de Barcelona. Un espai de debat i formació per a professionals de làmbit
educatiu i artístic que pretén fomentar el conreu de les diferents disciplines artístiques com a vies
imprescindibles de tot procés daprenentatge.

Màrius Serra

A través de lart no només es potencia la creativitat, sinó que es poden tractar i reforçar aspectes
com lapoderament personal, la transformació social o vehicular experiències creatives que puguin
fomentar la creació de talent jove. Per aquests motius, el fòrum proporciona un espai de reflexió
que permeti ampliar el concepte educatiu més enllà de laula, per satisfer la diversitat de
necessitats que entren en joc en tot procés educatiu. Així doncs, serà lespai idoni perquè es generi
transmissió de coneixements entre creadors i educadors i també servirà per indicar quines vies
shan de seguir a lhora davaluar determinats projectes escènics aplicats. Aquest debat sobre
lavaluació serà un dels més reeixits daquesta edició, ja que es centrarà en un dels aspectes més
controvertits del marc educatiu i que s'està reconstruint arran de la renovació pedagògica actual.

El fòrum sinaugurarà el 17 de novembre amb la conferència Disputarse el cuerpo, de Maria Acaso,
sòcia fundadora del col·lectiu deducació disruptiva Pedagogías Invisibles, que dialoga amb el fet
pedagògic i el fet artístic en diferents projectes. Des duna vessant pràctica, a la tarda simpartiran
quatre tallers dirigits per Didier Ruiz, director de La compagnie des hommes, Wilfried Van Poppel,
ballarí i coreògraf, Santi Serratosa, músic i musicoterapeuta que impartirà un taller de percussió
corporal i, finalment, lactor i titellaire Andreu Martínez. Aquesta primera trobada del fòrum acabarà
amb lespectacle Coronel ocell, de la Cia La Trifulga dels Fútils, amb un col·loqui post funció.

Maria Acaso conduirà la conferència inaugural

La segona jornada siniciarà amb la ponència del director artístic del Forn de teatre Patothom i
pioner a nivell nacional del Teatre de lOprimit Jordi Forcadas, que exposarà la seva experiència en
leducació amb joves. Seguidament es compartiran quatre experiències de projectes artístics i
socials, com el de la Cia Pàrkin-Chou, que parlarà de la seva creació artística al Centre
Penitenciari Brians 2. En el marc de lavaluació de projectes, Xavier Úcar, Catedràtic de Pedagogia
Social de la UAB, reflexionarà sobre la importància de lavaluació en una experiència daquestes
característiques.

Per reforçar lespai de debat, lactriu, dramaturga i directora descena Àngels Aymar, lescriptor
Màrius Serra i el mestre i biòleg Jordi Carmona, conversaran sobre el futur de les arts en leducació
i lacció social. Finalment, el fòrum clourà amb la representació i posterior debat de lobra La
Bellesa, un projecte artístic comunitari de lAntic Teatre i les veïnes del Casc Antic de Barcelona.

Així doncs, a lInstitut del Teatre us hi esperen dos dies daprenentatge compartit, des duna vessant
pràctica i alhora reflexiva que enllaçarà educació i arts escèniques com a dos àmbits
complementaris i imprescindibles lun per laltre.

Podeu consultar el programa i tota la informació al web del Fòrum
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