Instal·lació Performance
El Divan és una instal·lació-performance
interactiva, que compta amb 12 estacions
per recórrer, en dues modalitats
(dins i fora) .
El públic deixa el seu lloc de mer
observador quan accepta participar en
3 de les estacions.
Cada convidat que tria entrar crea el seu
propi recorregut. La seva experiència
és única: mentre explora els diferents
espais proposats té la llibertat de
decidir el seu nivell d’implicació
i participació en la instal·lació.

El Divan

és una invitació a
una mirada diferent sobre un/a
mateix/a i sobre els altres.
És un espai màgic, evocador
d’una perruqueria però amb tints
surrealistesi on el temps
s’atura.
L’atmosfera del Divan permet
que el públic contacti amb les
seves pròpies idees i ideals de
bellesa, i qüestioni unes regles
estètiques imposades, i que
molt sovint se’ns presenten com
a veritats absolutes i intocables.

Però sobretot és un lloc de
trobada humà, proper i desinhibit,
on compartir idees, opinions
i accions que qüestionin la
normativa estètica i celebrin
la bellesa de la diversitat.

QUINA IMATGE VULL VEURE?
QUINA IMATGE VEIG?

CADA ESTACIÓ una proposta:
Sala d’espera

La revista del Diván, un moment de reflexió que promou la diversitat estètica.

El Mirall

Miralls amb preguntes que desperten
amorosament una nova mirada sobre
un/a mateix/a.

Llibre de reserves

Un moment per escriure sobre
les pors i desitjos que produeix la
idea d’un canvi d’imatge.

Cossos

Prendre el pes i mesures dels vostres
cossos i escriure’ls sobre siluetes a
la paret.
		

Mirades

Per al públic de fora, un voyeurisme
dirigit amb indicacions per mirar
pels ulls dels panys i pels prismàtics,
i observar també les emocions que
sorgeixen.

Veus

La gravadora com a testimoni d’una
confessió personal sobre algun moment
en què un ha estat discriminat pel

seu aspecte físic, idees, tendències
sexuals, somnis, nivell social, etc.

Memòries

La perruquera comparteix fotografies,
un curtmetratge, les seves memòries i
certa inti-mitat perquè l’espectador es
senti més obert a descobrir la seva.

Collage

Un espai d’expressió artística, a través
del collage, a partir de l’experiència
personal en la instal·lació i en relació
a la temàtica de la performance.

Notas en el temps

Un descans per recordar un moment
especial
de
les
vostres
vides
estirats sobre una catifa.

Cascada dels judicis

Una estació per a tots dos espectadors,
els de fora i els de dins. Una cascada
de targetes en blanc per escriure
judicis estètics propis o aliens.
		

El Divan

Una invitació de trobada
amb la perruquera al Diván.		

La catifa vermella

Un caminar conscient.

personal
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