Natura ésCultura 2015
art + natura + integració social

Programa Alterarte
El Centre de Formació i Prevenció de Mataró és una
Associació d’iniciativa Social declarada d’Utilitat Pública;
actualment està portant a terme el Programa Alterarte.
Alterarte és un programa artístic d’inserció comunitària
adreçat a persones amb malaltia mental. Es realitzen
activitats relacionades amb l’art, tallers monogràfics,
exposicions visites culturals, etc.
www.programaalterarte.blogspot.com.es

Museu Comarcal de Manresa
Sala Gran
Del 17 d’octubre al 15 de novembre de 2015
Via de Sant Ignasi 36 - 40, 2a. planta.
Horaris: matins de dimarts a diumenge de 10 a 14 h;
tardes de dissabte de 17 a 20 h; dilluns tancat.
museudemanresa.cat

Ràdio Nikosia
És una de las primeres emissores realitzades per persones
que han estat diagnosticades de problemes de salut
mental. L’associació neix amb la voluntat de treballar
pel desenvolupament de nous espais de socialització i
inclusió́ social per a les persones amb problemes de salut
mental.
www.radionikosia.org

Organitza:

Susoespai
L’Associació SUSOESPAI Creació i Salut Mental és una
entitat sense ànim de lucre, que vol apropar els museus
d’art a l’àmbit de la salut mental mitjançant la pràctica
artística. SUSOESPAI és un centre de creació artística
permanent que dóna als participants la possibilitat de
desenvolupar les seves capacitats creatives, de gaudir de
l’art i de compartir vivències artístiques.
www.susoespai.org

Col·labora:

Museu Comarcal de Manresa
del 17 d’octubre al 15 de novembre de 2015

Natura ésCultura 2015
art + natura + integració social
Natura ésCultura és un projecte ideat per la Fundació
Setba en forma de trobada artística en un entorn
natural, que es va organitzar per primera vegada l’any
2012. Es tracta d’un taller creatiu adreçat a persones
que conviuen amb malalties mentals, acomplint alhora
una funció d’integració social i de conscienciació de la
importància de preservar el medi ambient.
En aquesta quarta edició el taller, que duu per nom
Rastres de Natura, s’ha centrat en l’elaboració de
pintures a partir de matèria vegetal i pigments
minerals, recollits directament de l’entorn i ha
reflexionat sobre el concepte de camí.

Aquest 2015, hem comptat amb una trentena de
participants provinents de l’Associació Susoespai
(Creació i Salut mental), l’Associació Ràdio Nikosia i el
Programa artístic Alterarte. Els tallers han estat dirigits
per les artistes Roser Oduber i Marina Berdalet i s’han
realitzat a les instal·lacions de CACiS, a Calders, i Cal Gras,
a Avinyó.

