EL SISMÒGRAF PRESENTA ALGUNS DELS
ESPECTACLES QUE ES PODRAN VEURE AL
FESTIVAL 2017
NOU RESIDENTS HAN ESTAT DURANT UNES SETMANES A FABER TREBALLANT
PROJECTES RELACIONATS AMB EL MÓN DE LA DANSA. AVUI, L’ARTISTA, GRETA
BERNOTAITE, HA OFERT UNA DE LES DARRERES ACTIVITATS D’AQUESTA
ESTADA: UN TALLER DE DANSA PER A NENS I NENES DE L’ESCOLA COR DE
MARIA D’OLOT.
LA RESIDÈNCIA SOBRE DANSA S’HA FET EN RELACIÓ AL FESTIVAL SISMÒGRAF
QUE COMENÇA D’AQUÍ POCS DIES (DEL 20 AL 23 D’ABRIL). ALGUNS DELS
ARTISTES QUE PARTICIPARAN AL SISMÒGRAF 2017 JA SÓN A OLOT TREBALLANT
EN LES SEVES PROPOSTES.

La Residència d'Arts, Ciències i Humanitats Faber ubicada a Olot i dirigida per Francesc
Serés, ha impulsat una estada dedicada a la dansa en col·laboració amb el festival
Sismògraf.
Els professionals que hi han participat han treballat en els seus respectius projectes
relacionats amb la creació de nous espectacles, crítiques de dansa o un treball d’anàlisis de
pràctiques de dansa, entre d’altres. A més, com sempre, els residents de Faber han ofert
diverses activitats com xerrades i tallers en escoles i instituts de la comarca.
En total, s'han ofert 7 activitats en les quals hi han participat més de 250 estudiants de la
Garrotxa. La darrera de les activitats ha estat un taller de dansa que ha ofert l’artista Greta
Bernotaite a alumnes de 4t d'ESO de l’Escola Cor de Maria.
Aquesta era la primera de les estades dedicada a les arts escèniques i tant els responsables
de Faber com els residents han valorat molt positivament l’experiència.
Uns dels residents de Faber han estat els membres del Colectivo La Majara que han estat
treballant en un projecte que es podrà veure en el marc del festival Sismògraf: Dispositivo
Labranza, un treball coreogràfic inspirat en les tasques del camp. Amb aquest espectacle ha

nascut, a més, l’Ona expansiva, un projecte de col·laboració entre el Sismògraf i els pobles
de la comarca a través del qual Dispositivo Labranza s’ha pogut veure també a Besalú, a
Les Planes i aviat es veurà a la Vall d’en Bas.
Hablar con las plantas
L’artista olotí Manel Quintana i l’artista colombiana Maria Camila Sanjines formen el col·lectiu
Artistas Salchichas que estrenarà a Sismògraf una de les propostes més singulars: Hablar
con las plantas. L’espectacle que té la peculiaritat que els espectadors aniran en bicicleta,
proposa reflexionar sobre la influència de l’entorn contraposant el paisatge bucòlic olotí amb
el d'una gran ciutat com Bogotà, els dos entorns d’origen dels seus creadors.
Hablar con las plantas es complementarà amb una instal·lació que portarà per títol Hablar
con las plantas de interior i que es podrà veure a Can Trincheria durant els dies del festival.

Tots dansen, un projecte educatiu i una rèplica de Sismògraf
El Tots dansen és un projecte participatiu que té per objectiu apropar la dansa als joves.
Consisteix en la preparació d’un espectacle de dansa contemporània per part d’estudiants
d’ESO de diferents instituts de la ciutat d’Olot. Sota la direcció artística de Ramon Baeza, els
professors d’educació física han treballat durant el curs una coreografia amb els seus
alumnes que presentaran tots junts al Teatre Principal d’Olot el divendres 28 d’abril.
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