TOCATS

amb Ànima

Fantasia estètica
Aquest taller proposa un apropament
lúdic a la pròpia imatge a través de
la creació de Tocats amb Ànima, que
apel·la a la màgia de jugar a ser, on el
tocat es configura com a símbol d’una
“fantasia estètica”, que alhora pot
complementar-se amb la creació de tot
un abillament que acompanyi al tocat.

Reciclatge
En aquesta proposta cobren especial
rellevància objectes personals (moltes
vegades oblidats en el fons d’un
calaix) amb cert significat afectiu per a
cada persona, i que al reutilitzar guanyen
nova vida i un nou sentit.
Altres objectes i materials reciclats
estaran disponibles per donar suport i
complementar la creació de cada
participant.

Autoimatge
La fantasia estètica creada es completa
en un moment final sobre una
passarel·la, quan el creador / a llueix
el seu tocat i abillament i comparteix
la seva experiència estètica.
Una activitat per a persones a partir de
13 anys amb ganes de desenvolupar de
forma lúdica la seva ànima creativa.
En els dies previs a la realització del
taller els participants rebran tota la
informació rellevant sobre el taller
i les coses que han de portar.

Desenvolupament
Cada participant ha de portar una base per
realitzar el tocat, objectes persona-les
de caràcter afectiu relacionats amb la
temàtica del taller i tot allò que li inspiri en
la construcció de la seva fantasia estètica.
En el cas que el taller tingui com a
objectiu treballar també el vestit,
convida-mos a les persones a que portin aquella peça de roba que els encanta, però que porta anys a l’armari i que per alguna raó mai la utilitza ...
però tampoc es desfà d’ella. Què
revela o amaga aquesta peça per a
cada unx?
Cada sessió de treball comença amb un
escalfament utilitzant els 5 Ritmes de
Gabrielle Roth.

El taller transita cinc fases:

· El concepte i composició de la
creació.
· L’elecció, utilització i tècnica
d’acoblament dels materials.
· El desenvolupament i finalització
del tocat.
· L’elecció de l’abillament i la seva
possible costumització.
· La preparació per a “La Passarel·la”.
La Passarel·la és opcional, encara que
molt recomendable, ja que és part
d’aquesta construcció i exhibició d’una
fantasia estètica.
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