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L’ICAF i
l’Escola
d’Estiu
L’ICAF International Community
Arts Festival és el festival d’art
comunitari més gran del món.
Cada tres anys es reuneixen
artistes i participants de tots els
continents a Rotterdam (Holanda), una ciutat de caràcter obrer,
amb una àmplia diversitat cul-tural i un dels ports més grans
del món. El Festival normalment
dura 5 dies i està obert a totes
les disciplines artístiques (teatre, dansa, música, audiovisual,
arts digitals i visuals) i a artistes i
projectes procedents de tots els
continents. La setena edició de
l’ICAF va tenir lloc entre el 29 de
març i el 2 d’abril del 2017. La
següent edició tindrà lloc el març
del 2020.
L’ICAF respon a un món contemporani, creatiu i internacional; on
s’estableixen contactes i relacions molt properes a través de
projectes d’art que connecten
diferents comunitats amb artistes
compromesos amb aquestes
propostes. Ofereix una experiència única que possibilita participar tant d’espectacles i espais
performatius d’arts comunitàries
de petit i gran format, com de
trobades, tallers, ponències per a
la interacció entre els artistes provinents de molt diverses latituds
i contextos culturals. Possibilitar,

aprofundir, inspirar i intercanviar
són part dels objectius d’aquest
festival. L’ICAF agrupa a més
de 300 participants, companyies i professionals de les arts
comunitàries i al final dels 5 dies
atrau a més de 4.000 visitants.

terdam, el resultat d ela qual va
ser presentada a l’ICAF 2017.
L’objectiu principal de l’Escola
d’estiu 2018 és establir aquest
tipus d’intercanvi de coneixement i de possibles connexions
professionals pel Festival 2020.

Entre les edicions, l’ICAF es
nodreix de la seva xarxa internacional publicant llibres, documentals, a través d’una web
interactiva, generant residències
artístiques, convidant curadors, i, des del 2016 organitza
bianualment l’Escola d’estiu.

Allò que desitgem aconseguir
en aquesta intensa setmana
d’activitats és una trobada
profunda, productiva i inspiradora entre artistes comunitaris.
Els artistes-facilitadors que
convidem a la nostra “escola”
i els seus mètodes han sigut
testats en els seus contextos
i han donat resultats artístics
destacats i impactes socials
molt significatius. A l’Escola,
juntament amb el grup internacional de participants, tindran la possibilitat d’explorar
com els seus mètodes poden
ser transmesos a altres llocs.
Durant sis dies de treball en un
ambient curosament organitzat,
inspirador i amb un número
limitat de participants, l’Escola
d’Estiu pretén compartir coneixement creant la possibilitat
de sumar-se a projectes internacionals i sembrar llavors pel
pròxim ICAF i altres festivals de
característiques similars

A l’estiu de l’any 2016 l’ICAF va
organitzar per primera vegada
una Escola d’estiu al barri de
Leidsche Rijn a la ciutat d’Utrecht, Holanda. Va ser una col·laboració amb l’entitat Sharing
Arts Society (SAS) i tres artistes
comunitaris -dos procedents
del Brasil i un de Sud-àfrica- que van compartir el seu
coneixement i metodologia
amb un grup internacional de
professionals amb experiència,
artistes joves, estudiants d’art
i estudiants de batxillerat de
Leidsche Rijn (barri d’Utrecht).
D’aquesta trobada va emergir
una residència artística entre
una de les artistes brasilines i la
comunitat de Cap Verd de Rot-
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Per què
una Escola
d’Estiu a
Barcelona?
Des del 2013 Eugene Van Erven
(ICAF, Rotterdam) i Eva García
(comuArt, Barcelona) han forjat
una intensa relació i col·laboració
professional. Eugene és pro-fessor a la universitat d’Utrecht
d’arts comunitàries i ha estat involucrat a l’ICAF des del seu inici
al 2001. L’any 2009 va començar
a ser el Director Artístic del Festival. L’Eva va ser co-fundadora de
transFORMAS al 2004, una de
les companyies d’art comunitari
pioneres a l’Estat Espanyol destacant el seu treball a presons.
També ha sigut la coordinadora
de les: Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las
artes escénicas. Amb els anys
l’Eugene i l’Eva s’han familiaritzat
amb els seus respectius treballs
i contextos laborals. Conjuntament van dissenyar un programa
de màster de l’Insitut del Teatre
de Barcelona i l’Eva va participar a l’ICAF 2014 i a la primera

Escola d’Estiu de l’ICAF al 2016.
D’aquesta relació va sorgir la idea
d’organitzar la II Escola d’Estiu
de l’ICAF a Barcelona, suposant
la primera acció de l’ICAF fora
d’Holanda i un projecte de col·laboració que busca generar una
connexió entre les dues ciutats,
situant “l’Escola” en un context
local concret, Barcelona.Tan en
el sector de les arts comunitàries
a Catalunya i a l’Estat Espanyol
com a la resta d’Europa, hi ha
una necessitat de desenvolupament en la formació de les arts
comunitàries i també una necessitat de generar es-pais d’exhibició. Els circuits per poder mostrar
les produccions a són escassos
i estan, gairebé, per construir. És
cert que en els últims anys han
emergit alguns simpòsiums i un
petit nombre de festivals d’arts
comunitàries, però cap cas és
de l’escala i l’extensió de l’ICAF.
Més que qualsevol altra propos-

ta l’ICAF és un esdeveniment
diferenciador i amb un enorme
potencial per la internacionalització dels artistes i els projectes.
És per això que la seva presència
a Barcelona i la possibilitat de
treballar amb artistes locals és
d’una significativa importància.
L’Escola d’Estiu servirà d’incubadora de nous projectes i de
col·laboracions culturals interna-cionals. La segona Escola
d’Estiu de l’ICAF es coorganitza
entre l’equip de l’ICAF (Rotterdam) i comuArt (Barcelona) a
nivell de continguts i producció.
Es presentarà a la ciutat i a nivell
internacional com una coproducció amb el Grec Festival
Barcelona celebrant-lo en el marc
de l’Obrador d’Estiu de la Sala
Beckett. L’Escola d’Estiu ICAF/
comuArt tindrà lloc dels dies 22
al 27 de juliol del 2018

Adrià Goula
Sala Beckett · Barcelona
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Estructura
L’Escola es desenvolupa
durant sis dies, el primer és de
presentació del Festival ICAF,
els 60 participants i els 3 artistes-facilitadors convidats. De
dilluns a divendres es desenvoluparan tres mòduls. Cada
un acollirà vint participants.
A QUI VA DIRIGIDA?
L’Escola d’Estiu és interessant
per a professionals experimentats – artistes i coordinadors de
projectes-, professionals amb
menys experiència, estudiants
d’art o educació social, psicologia, educació, participants de
projectes d’art comunitari, i veïns
de Barcelona. Tots aquests perfils requereixen i esperen activitats diferents. Per aquest motiu
s’han dissenyat tres mòduls
diferents: un per professionals
amb més experiència i dos per
professionals, estudiants i veïns.
A partir de l’avaluació de l’Escola
de l’any 2016 es va desprendre
que els professionals amb més
experiència busquen sobretot un
intercanvi amb col·legues d’altres parts del món que tenen un
nivell similar al seu. El seu objectiu principal és inspirar-se mútuament, intercanviar i reflexionar.
Els artistes més joves, estudiants
i residents tenen curiositat pels
mètodes d’artistes amb molta
experiència en contextos comunitaris d’altres països.

COM ES
DESENVOLUPARÀ?
Existeix un gran debat sobre la
necessitat de formacions sobre
art comunitari i la manca d’elles
des de l’àmbit formal i no formal.
Des de l’ICAF i ComuArt hem

compartit intenses discussions
sobre com activar processos
formatius i de transferència al
voltant de les arts comunitàries.
Ens resistim a implementar tallers
on pugui semblar que es donen
receptes sobre com “cuinar”
art comunitari. Al contrari, escollim artistes-facilitadors amb
projectes que són significatius
pels seus processos, els impactes i l’ètica interna. Sabent que
aquests projectes estan íntimament lligats als contextos en els
quals s’han produït, ens hem
preguntat: com activar un procés
de transferència formativa quan
els projectes responen a circumstàncies tan genuïnes? És per
això que el plantejament de l’Escola no són tallers tradicionals,
sinó que es realitzen processos
d’investigació artística. S’afegeix
una estreta convivència durant
tota la setmana compartint menjars, sopars, activitats nocturnes,
incentivant espais de coneixement informal i que puguin sorgir
propostes artístiques i projectes.
Durant les nits oferim cinema a
l’aire lliure i convidem als veïns i
veïnes per tal que els participants
puguin conèixer el barri que els
acull. També en una altra ocasió assistirem a la programació
del nostre co-productor el Grec
Festival de Barcelona i també a
altres esdeveniments locals d’art
comunitari.

TEMÀTICA DE L’ESCOLA
D’ESTIU: CANVI DE
PERSPECTIVA
Cap lloc en el món és neutral o
només té un significat possible.
La manera com algú percep
un ambient depèn de la seva
perspectiva personal que està
construïda per una sèrie d’experiències existencials i de qualitats sensorials. Per a algunes
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6
60
dies

participants

persones Barcelona pot significar
pressió, treball, excitació o potser
por. Per a altres pot significar tranquil·litat, art, arquitectura, sol, mar,
o llibertat. El sentiment que tenim
sobre un lloc està determinat
per nosaltres mateixos, la nostra
història i la posició que tenim en el
temps i l’espai.
Molts projectes d’art comunitari
canvien, clarifiquen, o influencien
la perspectiva dels seus participants sobre el context en què
viuen, sobre ells mateixos i sobre
els altres.
Amb quins ulls mires el teu entorn? I, al món? A què respon
aquesta perspectiva? Com s’ha
construït la teva percepció sobre
l’altre? Quins sentits empres per
crear la teva perspectiva? Totes
elles ens semblen preguntes
fascinants per explorar durant la II
Escola d’Estiu ICAF amb la temàtica de ‘Canvi de perspectiva’.
Per acabar, el canvi de perspectiva com a temàtica és molt
fèrtil en el context d’un intercanvi
internacional. Arrel de la trobada
de persones que provenen de
molts contextos socials i culturals
diferents segurament s’ampliaran
les seves perspectives

Mòduls,
artistesfacilitadors i
condicions de
participació
Sheila Preston
La Dra. Sheila Preston és
res-ponsable del Departament
de Música, Escriptura i Arts
Performatives de la East London
University i editora de la sèrie de
llibres sobre Teatre Aplicat de
l’editorial Methuen-Bloomsbury,
on els autors reflexionen sobre
les diferents formes d’arts performatives aplicades. Sheila també
inclou a la terminologia d’arts
performatives aplicades les arts
comunitàries: aplicar l’art en un
procés de co-creació amb els
veïns residents.
La publicació més recent
d’aquesta sèrie és Facilitation:
Pedagogies, Practices, Resilience (‘Facilitació: Pedagogies,
Pràctiques i capacitat de recuperació’, 2016). En aquest llibre
Sheila investiga de manera crítica
el paper i la influència del “facilitador” a les arts comunitàries,
i particularment als processos
d’art participatiu.
Segons ella és important que els
artistes d’aquest sector practiquin l’autoreflexió contínua amb
la finalitat d’augmentar la consciència de la dimensió ètica del
seu treball en el camp de les arts
comunitàries.

SOBRE EL MÒDUL

que posseeixen una considerable experiència com a facilitadors de processos d’art comunitari i per aquells que estiguin
interessats en aprofundir en la
seva pràctica i en l’impacte del
seu treball amb/a/per les comunitats. Si estàs interessat/
da en l’intercanvi de metodologies, la inspiració mútua i la
reflexió compartida sobre la teva
pràctica amb altres companys
i companyes de diferents parts
del món, aquest mòdul és exactament allò que estàs buscant.

CONDICIONS DE
PARTICIPACIÓ

Durant el primer dia la Sheila
Preston presentarà les idees
més importants del seu llibre
sobre el paper del facilitador
i tots els participants tindran
l’oportunitat de presentar-se: a
ells mateixos i al seu treball. La
resta de la setmana s’estudiaran
casos seleccionats de companys/es com exemple d’estudi
per explorar el seu treball més
de prop. Als participants seleccionats se’ls demanarà que
presentin el seu treball i experiència implicant activament els
seus companys/es. Allò que es
pretén amb aquesta transmissió
de coneixement és l’exploració d’un dilema actual o d’una
limitació que s’hagi identificat a
la pràctica de cadascú. Després
tots ells seran analitzats col·lectivament posant una èmfasi
especial en els aspectes ètics i
l’autoreflexió crítica. El resultat
de la setmana serà permetre
activar en profunditat el coneixement dels reptes de la pràctica
del facilitador d’art comunitari,
una forta consciència sobre els
dilemes polítics i/o ètics de realitzar questa feina i major claretat
sobre el seu impacte sobre el
context i els participants

• Si vols que el teu treball sigui “objecte” d’una observació més propera durant la setmana de l’Escola
–com un cas d’estudi-, si us plau,
envia una proposta on resumeixis
la teva pràctica, on s’identifiquin les
teves limitacions i/o també el dilema actual, i prepara’t per compartir
una presentació interactiva que
pugui involucrar activament la resta
de participants. També has d’estar
obert/a i diposat/a a ser questionat/a.

Aquest mòdul està dissenyat
específicament per professionals
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• Interès pel concepte del treball
del facilitador i pels aspectes ètics
de facilitar projectes d’art comunitari.
• Disposició per compartir la teva
experiència i explorar-la de manera
crítica en un grup.
• Poder realitzar el treball previ al
començament de l’Escola (preparar
l’autoreflexió de la teva pràctica,
llegir alguns materials…).

• Si us plau, accepta que no podrem explorar totes les propostes
durant la setmana i que la selecció
final estarà basada en la diversitat
de contextos, aproximacions, dilemes, i potencial d’aprenentatge per
tots/es. Durant la setmana hi haurà
l’oportunitat de compartir de forma
informal els projectes que no hagin
sigut escollits.
• Ser capaç de comunicar-se en
anglès (It’s a must!)
prestonspages.wordpress.com

Forklift
Danceworks
Sota el lideratge de la directora artística Allison Orr i la seva
coreògrafa associada Krissie
Marty, Forklift Danceworks activa
comunitats a partir de projectes
creatius i col·laboradors.
Des del 2001 la companyia ha
presentat més de 25 projectes
comunitaris de dansa, els quals
s’han associat amb personal de
recollida de residus, personal
de magatzem, i instal·lacions
elèctriques de diverses ciutats.
Les artistes de Forklift busquen
ensenyar els gestos professionals
d’aquests col·lectius i explicar
les molt comunament silenciades
històries d’aquestes persones
que sostenen la vida de la ciutat.
Cadascun dels seus espectacles es crea a partir d’una llarga
investigació artística i etnogràfica
dins d’aquestes comunitats, una
cosa que permet a Forklift aprendre a través de la col·laboració, la
història, els reptes i els recursos
artístics del grup. Construint una
relació de confiança, observen
els moviments i gestos de les
persones amb les quals treballen.
Els membres de la comunitat
participant co-creen un espectacle acompanyats de música,
il·luminació i històries explicades
pels propis treballadors/es o
també pels veïns/veïnes. Sovint
són espectacles presentats a
gran escala, els espectacles de
Forklift normalment són exposats
davant d’audiències de 500-600
persones. Amb aquestes performances, Forklift vol crear un coneixement profund de les feines
essencials que sostenen la vida
d’una ciutat, crear un diàleg cívic,
i una conexió entre els ciutadans
i les diferents comunitats.

Durant l’ICAF-7 l’Allison Orr i la
seva col·lega Krissie Marty van
col·laborar amb 13 treballadors
de recollida de residus de la
ciutat de Rotterdam en la creació
d’una performance curta inspirada en el seu guardonat projecte:
Trash Project, una peça de dansa
amb els treballadors del departament de neteja d’Austin, 2009. A
Rotterdam, la performance es va
exhibir a la plaça del Teatre Islemunda, abans de la projecció de
Trash Dance, una pel·lícula que
documenta el projecte original
d’Austin, Texas. L’ICAF reconeix
a Allison i Krissie com professionals competents, artistes involucrades socialment amb una
captivadora experiència a nivell
teòric i pràctic, i és per això que
l’equip ICAF està entusiasmat a
tornar-les a acollir aquest estiu.

SOBRE EL MÒDUL
En aquest mòdul, les coreògrafes Allison Orr i Krissie Marty
compartiran el seu punt de vista
distintiu sobre els projectes comunitaris basats en la realització
d’una posada en escena. Seràs
introduït/da a la pràctica que elles
empren per construir relacions i
involucrar els participants en un
espectacle de co-creació. Durant
l’Escola d’Estiu ICAF hauràs de
ser un membre actiu de l’equip
creatiu, per tant hauràs d’estar
disposat/da a realitzar un treball pràctic a part del temps de
reflexió, anàlisi i discussió.
Prepareu-vos per ser curiosos/
es i treballar junts/es per activar
un projecte creatiu comunitari.
No és un taller de dansa, per tant
no és necessària experiència en
dansa!
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Krissie (esquerra) i Allison (dreta)
amb Edwin Turk del servei de
neteja de Rotterdam a l’ICAF 2017

CONDICIONS DE
PARTICIPACIÓ
• Curiositat sobre la metodologia
de Forklift Dancework.
• Interès en el moviment i l’estètica del gest del treball i de la vida
quotidiana.
• Estar disposat/da a realitzar treball de camp i d’investigació amb
la comunitat, els treballadors de la
neteja i la recollida de residus de
la ciutat de Barcelona, durant el
mòdul. Un parell de matins l’Escola començarà abans coincidint
amb els torns laborals i també hi
haurà una sessió nocturna.
• Desitjar practicar l’escolta
activa sobre altres participants de
l’Escola d’Estiu, així com sobre
altres membres de la comunitat,
incloent els treballadors de la
ciutat de Barcelona.
•Entendre i/o parlar anglès éspreferible, però no un requisit
forkliftdanceworks.org

Teatro Línea
de Sombra
Teatro Línea de Sombra és
una organització artística multidisciplinària internacionalment
coneguda que existeix des de
l’any 1993. A més dels experts
en teatre, el grup està format
per músics, artistes de les arts
visuals, cineastes i investigadors.
Els caracteritza el compromís
social arrelat profundament en
el seu treball i la manera rigorosa i participativa de treballar al
voltant de temes sensibles com
són la immigració, la violència i la
memòria.
L’any 2016 Línea de Sombra va
col·laborar amb la Universidad
Veracruzana (UV) -residents,
actors joves de UV i altres artistes
de les arts visuals- en un projecte
impactant en els barris populars
de la ciutat de Xalapa, a l’estat
de Veracruz, una ciutat profundament afectada per la violència
de l’Estat i de les organitzacions
criminals.
Aquest projecte tenia el nom de
‘El Puro lugar’. Van implementar
un mètode que els acadèmics
anomenen ‘autòpsia arqueològica’ d’una comunitat: excavar de
manera extremadament precisa i prudent aquells materials
tangibles i intangible (incloent
històries) a diferents llocs de la
ciutat i després compartir els resultats en una peça artística. Això
és el que va passar al ‘El Puro
Lugar’: la companyia va convidar
el públic a formar part d’escenes
de teatre íntimes i d’instal·lacions
artístiques específiques.
‘El Puro Lugar’ va tenir una
remarcable estètica, cosa que
no és sempre evident a les arts
comunitàries. Tot i això, la decisió
artística no va ser presa només

Jorge Vargas

per motius estètics; va ser també
determinada per motius ètics i de
seguretat. A Veracruz i en molts
altres llocs de Mèxic, els periodistes i activistes que denuncien
la violència a causa del tràfic
de drogues són assassinats de
manera regular. Potser la discreció, la intimitat i l’art participatiu
és l’única manera que queda avui
dia per treballar sobre aquests
assumptes. Creant art bell, poètic
i poderós en aquells llocs on la
mort i la destrucció són tangibles
és com Teatro Línea de Sombra
transforma aquests llocs a ‘llocs
purs’.
La manera especial i extremadament curosa amb la qual Teatro
Línea de Sombra crea aquest
treball basat en la investigació,
experimentació i la sensibilitat tan
estètica com ètica; és, segons el
nostre punt de vista, inspiradora
i innovadora per al camp de les
arts comunitàries.

CONDICIONS DE
PARTICIPACIÓ
• Curiositat per la metodologia de
Teatro Línea de Sombra.
• Interès en excavar i donar a la
llum històries de llocs específics.
• Estar disposat/da a preparar
material abans del mòdul i durant la
setmana de l’Escola d’Estiu.
• Estar obert a descobrir i captar
històries que apareixeran en certes
situacions i amb certs grups d’individus.
• Desitjar portar la investigació
al límit de les històries, objectes i
imatges que poden oferir.
• Estar interessat/da a descobrir
processos que permetin extraure
de la realitat objectes que es transformin en material artístic.
• Entendre i/o parlar castellà és
preferible, però no un requisit.

SOBRE EL MÒDUL
teatrolineadesombra.com

Durant l’Escola d’Estiu de l’ICAF,
el director artístic de Teatro Línea
de Sombra (TLS), Jorge Vargas,
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juntament amb els seus col·legues Alejandro Flores Valencia i
el Dr. Antonio Prieto compartiran
algunes conjectures de caràcter
teòric i pràctic per investigar la
possibilitat de rastrejar les empremtes d’un possible ‘Puro lugar’ a
Barcelona.
En aquesta ciutat com en tantes
altres d’Europa en aquest moment, els barris estan subjectes
a la “gentrificació”, un procés
en el qual gent de més recursos
compren cases i desplacen els
residents actuals. Aquest fenomen és difícil de comparar als
esdeveniments tràgics que estan
passant a Mèxic, tot i així, aquestes estratègies de marginació i
desplaçament són violentes de
manera menys visible.
Aquest mòdul consistirà a
de-construir creativament i a
analitzar el treball del Teatro Línea
de Sombra a Mèxic, combinant
una pràctica artística que explori les possibilitats de traslladar
l’experiència i els principis de
treball que es van dur a terme a
la peça ‘El Puro Lugar’ i iniciar
una reflexió sobre la potencialitat
d’aquests instruments metodològics a altres llocs i amb altres
formes de relació entre aquells
subjectes que els habiten.

A partir d’un lloc a Barcelona
amb una accentuada càrrega de
memòria i en un entorn present
amenaçat per les tàctiques gentrificadores, es buscarà crear les
condicions possibles per tal que
els participants puguin explorar
els procediments amb els quals
Teatro Línea de Sombra recol·lecta, excava i classifica els materials trobats per imaginar processos de transformació d’aquests
materials en objectes artístics,
peces escèniques o instal·lacions
habitades.
A la segona meitat de l’Escola
d’Estiu és precisament això el
que s’intentarà fer, que els participants creïn una plataforma de
discussió per imaginar, produir i
assajar processos de transformació d’aquests materials en matèria artística. I d’aquesta manera, tenir al final ‘prototips’ per la
conformació d’escenes teatrals,
accions o instal·lacions visuals.
Durant el procés, els participants
entrenaran les seves habilitats artístiques i també la seva sensibilitat social. Com es pot, de manera responsable, excavar diferents
nivells històrics, emocionals i
socials d’un lloc en particular i
traduir-los en una forma poètica,
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per tal que reflecteixi la complexitat dels significats del lloc i de les
persones que es relacionen en
aquest? Pregunta que ens hem
formulat, a propòsit de la noció
‘d’autòpsia arqueològica’, amb
la qual el Dr. Antonio Prieto ha
definit aquest projecte escènic en
particular.
Aquest procés de traducció
representa el desafiament més
gran pels artistes que treballen
en localitats específiques. És
exactament aquesta dimensió
ètica sobre els contextos locals,
la producció de sentits polítics en
el procés i la seva traducció en
peces artístiques plantejats com
a interrogants a resoldre, un dels
focus del treball de TLS.
Aquest mòdul interessarà a
artistes de diferents disciplines,
incloses les arts escèniques, les
arts visuals, les arts documentals
i les arts als mitjans

Les nits de l’Escola
d’Estiu de l’ICAF*

Divendres
27 de juliol

De dilluns 23 a
dijous 26 de juliol

Diumenge
22 de juliol

Programa
HORA

PROGRAMA

18:00h

Recepció de participants

18:30h

Introducció a l’Escola d’Estiu

20:00h

Piscolabis

21:00h

Activitat nocturna i comunitària: Estrena del documental de l’edició
2017 del Festival ICAF “Cinema a la fresca” amb invitació als veïns del
barri de Poblenou.

HORA

PROGRAMA

10:00h

Treball en grups per mòduls 1,2,3

14:00h

Dinar

15:30h

Treball en grups per mòduls 1,2,3

18:30h

Intercanvi plenari

20:00h

Activitat nocturna i comunitària (veure “Les nits a l’Escola d’Estiu ICAF”)

HORA

PROGRAMA

10:00h

Exposició del working progress i visió de continuïtat de cada grup

14:00h

Dinar

15:30h

Presentacions per grups

18:30h

Fi de festa ICAF 2018: sopar i música en viu

DIA

ACTVITAT

Diumenge 22 de juliol Cinema a la fresca: estrena documental “ICAF 2017” amb
invitació als veïns del barri.
Dilluns 23 de juliol
Assistència a un espectacle d’art comunitari programat pel Grec
Festival (per determinar).
Dimarts 24 de juliol
Cinema a la fresca: projecció documental “Trash dance” projecte
de Forklift Dance Project dirigit per Allison Orr oberta al barri.
Dimecres 25 de juliol Intercanvi: trobada amb artistes i participants projecte comunitari
de la ciutat de Barcelona (a determinar)
Dijous 26 de juliol
Temps lliure
Divendres 27 de juliol Fi de festa: sopar i música en viu
*L’agenda d’activitats i dies pot variar a mesura que es vagin concretant

Informació
pràctica de
l’Escola
d’Estiu
PROCÉS DE SELECCIÓ
Per l’Escola d’Estiu ICAF 2018
necessitem obrir un procés de
selecció. Hi ha un número limitat
de places i volem donar accés
preferent a 30 artistes locals
(de Barcelona o de la resta de
l’Estat espanyol) i 30 internacionals. Un altre motiu és el fet
d’acollir diversitat en relació a les
experiències, les habilitats, les
especialitats i les disciplines d’art
comunitari de manera que els
participants, no tan sols puguin
aprendre dels artistes-facilitadors
sinó que també ho puguin fer del
seus companys/es. Per últim,
els tres mòduls requereixen de
diferents habilitats, motivacions i
experiència per part dels participants (veure les condiciones de
participació) de manera que tan
els artistes-facilitadors com els
artistes-participants s’enriqueixin
de l’Escola d’Estiu de la millor
manera possible. Un cop decidit
el mòdul al qual vols assistir et
pots pre-inscriure completant el
formulari i adjuntant el teu currículum i una carta de motivació (si
us plau tingueu en compte que
al tenir aforament limitat, demanarem indicar primera i segona
opció sobre els mòduls; veure el
contingut a l’apartat 4).

amb els nostres artistes-facilitadors seleccionarem el grup de 60
participants (20 per cada mòdul).
El 5 de Juny comunicarem a tots
els aspirants si han estat o no seleccionats. Esperem rebre aviat la
teva sol·licitud i esperem veure’t
a Barcelona al juliol!

nexió... El que millor funciona per
arribar a la Sala Beckett Obrador
Internacional és el metro. Les
línies més ben connectades són
la L4 parada Poblenou (6 minuts
caminant), o la L1 parada Glòries
(14 minuts caminant). També
pots arribar en tramvia amb la
línea T4 parada Pere VI.

COSTOS

ALLOTJAMENT

El cost de l’Escola d’Estiu de
l’ICAF inclou els dos mòduls, els
dinars, els sopars, i les activitats
nocturnes (una d’elles és l’entrada a un espectacle del Grec
Festival Barcelona) de tota la
setmana. Els costos de l’allotjament i desplaçament no estan
inclosos.

L’allotjament a Barcelona és car
i a l’estiu hi ha molta demanda.
Podeu escollir on us allotjareu a
la ciutat que compte amb moltíssimes i diverses possibilitats.
Us proposem una opció molt
interessant amb The Student
Hotel Campus Marina que ofereix
un preu especial per allotjar els
participants de l’Escola d’Estiu.
En el cas d’estar interessat i voler
beneficiar-te del descompte, tan
sols ens ho has de comunicar.
Per cert, l’equip internacional de
l’Escola d’Estiu també s’estaran
allotjant al TSH Campus, que
està a uns agradables 15 minuts
caminant de la Sala Beckett, on
es celebrarà l’escola.

Preu complert: €300
Preu estudiant: €150

TRANSPORT LOCAL
Barcelona ofereix l’oportunitotat de desplaçar-te per la ciutat
segons les teves necessitats:
segons el temps, els diners, allò
que vulguis veure, la millor con-

La data límit per fer la pre-inscripció és l’11 de Maig. Juntament
TSH Campus · Barcelona
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La Sala Beckett
i el Grec
Festival de
Barcelona
SALA BECKETT I EL
BARRI DE POBLENOU
La Sala Beckett és un espai de
creació, formació i experimentació teatral, dedicat especialment
a la promoció de la dramatúrgia
contemporània i la difusió de l’autoria teatral catalana.

trobades i tota mena d’activitats
d’intercanvi, pensament i debat
sobre dramatúrgia i món contemporani. La Sala Beckett és
una de les Fàbriques de Creació
de l’Ajuntament de Barcelona i
compta també amb el suport del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

Punt de trobada dels autors
teatrals amb altres creadors
escènics i amb professionals de
diferents àmbits i disciplines, a
la Sala Beckett es porta a terme
una intensa activitat de producció i programació d’espectacles,
cursos i laboratoris, conferències,

Està ubicada a l’edifici de l’antiga
Cooperativa Pau i Justícia del
barri del Poblenou. La cooperativa que va néixer a finals del segle
XIX va arribar a tenir 1.250 socis
que eren subsidiaris d’una espècie d’invalidesa i entre les seves
accions aixecar-pisos, van acollir

una cooperativa de consum i
van promoure iniciatives socials i
culturals.
El Poblenou se situa en el districte de Sant Martí que a finals
del segle XIX arribà a ser una de
les àrees amb més concentració
industrial de Catalunya. El seu
eix principal i més popular és la
Rambla del Poblenou. Actualment és un dels barris en transformació de Barcelona on s’ubica
el districte tecnològic 22@ que
conviu amb les façanes d’antigues fàbriques i una vida veïnal
que intenta conservar l’esperit
familiar i la tradició popular

Adrià Goula
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EL GREC FESTIVAL DE
BARCELONA

©Josep Aznar

El Grec Festival de Barcelona és
un festival de llarga tradició a la
ciutat de Barcelona que el 2018
arribarà a les seves quaranta
edicions. Al 2017 va iniciar una
nova etapa sota la direcció de
Francesc Casadesús amb una
doble missió pel festival: donar
suport a produccions locals i
ser una finestra oberta al món
que mostrés des de la ciutat
les propostes més interessants
de diferents països. Aquesta
nova direcció també ha activat
una nova política de preus amb
abonaments que propicia una
major accessibilitat per la ciutadania i també l’ampliació dels
espais que acullen l’exhibició del
festival. Si bé el Grec en etapes
anteriors havia inclòs a la seva
programació algunes creacions
comunitàries, en aquesta nova
etapa, Francesc Casadesús,
planteja reforçar la presència
d’aquestes propostes a la programació, però també activar
diferents canals de col·laboració
i projectes de proximitat de manera que el Grec es faci ressò de
la importància del sector de les
arts comunitàries a la ciutat de
Barcelona. Un primer pas crucial
per aquesta nova direcció serà
la col·laboració que el Grec ha
formalitzat amb l’ICAF. El Grec
Festival es co-productor de la II
Escola d’Estiu de l’ICAF el proper juliol 2018.
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@Icaf_Rotterdam
@comuart_bcn

@icafrotterdam
@comuart_bcn

#estiucomunitari

Amb la col·laboració de:

