COM RIU LA CIUTAT?

Una altra manera d’esguardar l’entorn

El riure espontani és una escultura sonora, efímera i en moviment,
provocat per uns impulsos que sacsegen muscles molt amagats de
l’anatomia humana, alterant-la i transformant-li fins i tot el facial. Quan
riem, no sabem ni quina cara tenim.
És un trànsit còsmic i una pèrdua de gravetat de la vida racional; és una
vivència que transita cap uns instants de mort de la vida quotidiana i ens
transforma en més savis i més humils. És l’alliberació de quelcom que fins
ara ens pesava i no n’érem conscients. És llibertat.
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Com Riu la Ciutat és un projecte amb un fort component social que vol
aprofundir sobre el fonament de la memòria significativa, amb mirades
rialleres envers l’espai urbà per fer-les surar i ser compartides.
Portar la rialla a l’espai públic com una eina transformadora, comunitària i
de llibertat. Com riu la Ciutat és una acció revolucionària.
El riure és i serà un bé de la humanitat.
Les ciutats són la seu de la convivència de les ciutadanes. Són una font i un
bressol inacabable inspirador de relats a partir de vivències, de relacions
humanes i de relacions amb l’espai.
Què succeeix en una ciutat on el centre urbà està organitzat i el qui mana
és el comerç?
Actualment el centre urbà és una zona de vianants principalment per anar a
consumir o a treballar, on hi ha pocs habitacles que et faci sentir la vida
quotidiana, no solem passejar espontàniament, hi ha pocs espais per
sorprendre'ns per descobrir. I sovint enfoquem la nostra mirada als
aparadors o als mòbils i poques vegades observem el què ens envolta.
Com riu la ciutat és un projecte camaleònic
Amb la intenció de trobar aquella manera que s’adapti més a la realitat de
la comanda.
Les diverses formes/accions van dirigides a associacions, a diferents
col·lectius, a joves, a centres educatius, a escoles d’arts escèniques,..

Possibles formes
Com el riure pot intervenir enmig de la ciutat
Laboratori Filoso-Físic de sensibilització sobre el
riure, en el que proposem una exploració a partir
de diversos llenguatges; l’oralitat, objectes,
material plàstic, la paraula i el cos. Amb el joc
com a mitjà provocador. Amb el material que es
generi, envahirem l’espai públic amb la intenció
de fer present el fet del riure.

Una mirada riallera al mobiliari urbà
Espai de temps on sortirem amb les
participants a observar objectes, mobiliari
urbà o peces arquitectòniques que provoquen
hilaritat per immortalitzar-les en fotografia,
redactar-ne un relat verdader o inventat i
transcriure’l en diferents formats digitals i
analògics.
Amb tot aquest recull de material i depenent
de la temporització en cada població,
proposem de fer-ne una restitució en forma
d’exposició, de mapa o acció participativa.

…I també podem trobar plegades altres formes per desenvolupar Com Riu la Ciutat?

La intenció d’aquestes formes és la d’oferir a les participants una altre manera
d’esguardar l’entorn, allò que forma part de la quotidianitat, una obertura a la
imaginació procurant trobar la comicitat i la irrisió en aquesta observació.
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