Katakrak és una plataforma de creació d’enginys participatius,
insòlits i sostenibles. Amb els nostres muntatges volem
compartir la passió que sentim per idear espais d’oci alternatius
i reivindicar, alhora, les nostres places, parcs i carrers com a
espais comuns de convivència.
Katakrak som una companyia d’art de carrer on
el reciclatge, la creativitat, el joc, la participació i
l’aprenentatge són valors escencials en cada proposta.
I si en les altres instal·lacions l’aprenentatge hi és implícit, en
“l’Andròmina” hi és del tot explícit. Ens venia de gust aportar tot
el nostre knowhow per facilitar i fomentar la creativitat dins el
nostre marc de referència: reciclatge, joc i creativitat.

Amb les nostres instal·lacions
de carrer hem aconseguit que
l’espectador també sigui participant
actiu, i ara amb l’Andròmina volem fer
un pas més: Que el participant sigui
el propi creador dels seus artilugis.

PROCÉS CREATIU
Per una banda, al llarg de la nostra experiència sempre ens ha cridat
molt l’atenció com els nostres jocs-artilugis generen preguntes, noves
mirades i en general un aprehendre a través de la vivència.
A més, la nostra inquietud per compartir també el procés de creació
anava prenent forma amb els tallers de Trastuss, que cada vegada
tenien una resposta més positiva i entusiasta.
I ens preguntavem:
Com podem guiar i explicar el procés creatiu als
participants en espais lúdico-festius?
Tenint clar que les instal·lacions tenien una vessant didàctica
que podíem potenciar, ens va venir una idea al cap: “I si creem un
taller-instal·lació on facilitar el procés creatiu d’una manera lúdica i
participativa?” I així és com va començar el que avui és “l’Andròmina”.

Què és “l’Andròmina”?
És un espai ambulant i polièdric on els participants
poden conèixer i experimentar com és un procés
creatiu a través de l’apassionant món de crear
jocs amb objectes recuperats.
Proposem als participants començar l’experiència amb un recorregut
autoguiat on tot jugant es poden aprendre dinàmiques de joc, tècniques
i l’ús de materials i eines. També hi compartim de forma gràfica el nostre
procés creatiu i una mini exposició de jocs.
El remolc és l’espai central i nexe entre les dues vessants del taller: la
que hem esmentat, més didàctica, i l’altre, de creació lliure. Consta d’un
espai d’objectes trobats, materials, un petit taller amb eines i uns experts
per donar un cop de mà si cal. A l’interior, un photocall per inmortalitzar
les noves propostes i els seus creadors.
Ben aprop proposem l’espai de taules per l’experimentació,
dotades d’eines, on les families o grups reduits poden
Més
construir les seves propostes.
Hem creat una instal·lació per remarcar que si tenim
l’entorn adequat tots podem tenir bones idees i que el
procés creatiu és tant o més important que l’obra final.

que jocs
volem generar
experiència
creativa.

Volem remarcar que els objectes que portem són només per inspirar i
ajudar a la creació. És fonamental i coherent que tant els participants com
l’organització també hi col·laborin aportant els seus objectes en desús.

2020, un any excepcional
Qui ens havia de dir que l’any de la
creació de “l’Andròmina” es veuria marcat
per una pandèmia global. D’una banda
sembla ser el pitjor moment per estrenar
una instal·lació participativa i, per una
altra, creiem que és el millor moment per
la seva arribada.
Ara mateix la consciència mediambiental,
la participació, la creativitat, l’adaptabilitat
al canvi, l’aprenentatge i la diversió són
valors molt importants per afrontar el
temps que ens toca viure, on hi ha tantes
coses noves per fer i on les persones són
i seran les protagonistes.
A l’Andròmina jugar es converteix
en aprenentatge, la motivació en
idees, els projectes en construccions
i el joc i tu en els protagonistes
principals. T’hi apropes?

Fitxa tècnica

Fitxa artística

Instal·lació de lliure participació.
Espai aproximat de 200m2, sense desnivells, amb
accés per a una furgoneta i aparcament proper.
Temps de muntatge: 90min.
Temps de desmuntatge: 60min.
Punt de llum aprop per a les eines professionals
en cas de taller de llarga durada.
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