Els Recicloperats és el segon treball de Katakrak i consta
d’una col lecció itinerant de 18 jocs autònoms de format
mitjà. Amb aquest treball aprofundim amb les possibilitats
estètiques i mecàniques que ens ofereixen els objectes
i material ja usats que recuperem. Sempre tenim present
en el procés mantenir el màxim possible íntegres
les peces trobades i aconseguir un ensemblatge simple,
resolutiu, segur i atractiu.
Els jocs repten als participants a resoldre petits objectius
utilitzant habilitats psicomotores bàsiques i un xic d'enginy
i estratègia.

Katakrak és una companyia de creació d’espais lúdics que basa
el seu treball en tres eixos fonamentals:
la creativitat, el reciclatge i el joc. En el nostre taller seleccionem
i manipulem materials i objectes del rebuig industrial o familiar,
fins a convertir los en artefactes originals i únics.
Amb el nostre treball volem remarcar que reutilitzar, a part
de ser una dels pilars per la disminució dels residus, potencia
a un nivell quotidià i proper el desenvolupament de la creativitat
i una manera més autosuficient de viure.
En les nostres instal lacions, la participació activa del públic
és indispensable i reivindiquem així les nostres places, parcs
i carrers com a espais comuns de lleure i convivència.

Els Recicloperats és una instal lació oberta i lliure a tots els
públics. És un muntatge interessant per espais on hi passa
gent diversa, ja que les diferències socials, l'edat i també
els rols es dilueixen i es crea un ambient col lectiu de
solidaritat i diversió.

Any de creació: 2007-2011.
Idea, Disseny i Construcció: David González i Sandra Sardà.
Producció: Peppe Cannata i Sandra Sardà.

La companyia explica la dinàmica dels jocs a un públic
que, espontàniament, es convertirà en el gran protagonista.
Jugues?

Espai recomanable de 150m2 sense massa desnivell i més o menys unificat.
Accés per a furgoneta i aparcament proper.
Temps de muntatge: 40mn.
Temps desmuntatge: 30mn.

