Vic
J.V.

Hi ha formes d’ensenyar l’art que trenquen
“les posicions jeràrquiques actuals entre professors i alumnes”. D’això n’està convençuda
l’artista solsonenca Marta Ricart, que ha portat a l’ACVic la seva experiència condensada
a l’exposició “Per(...)formar-nos”. Fins al dia
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Nous models d’ensenyar
i aprendre l’art, a l’ACVic
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La cooperativa d’arquitectes La Col, de Barcelona,
intervindrà aquest divendres
en la segona conferència del
cicle promogut pel col·lectiu
A+ i ACVic, Centre d’Arts
Contemporànies sobre el
futur de les adoberies. Els
membres de La Col parlaran
de les seves experiències
sobre projectes participatius
i horitzontals. L’acte tindrà
lloc a les 6 de la tarda a la
seu d’ACVic.
Vic
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Els arquitectes de
La Col, al cicle sobre
les adoberies de Vic

CULTURA
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Aquest dissabte a
les 10 del matí s’inaugura el
camp arqueològic del jaciment romà de Puig Ciutat,
al terme d’Oristà, que el farà
visitable a partir d’ara. L’acte
havia de tenir lloc el passat
27 de febrer, però es va suspendre per l’anunci de males
condicions meteorològiques.
El projecte s’ha dut a terme
gràcies a un fons europeu
Feder sol·licitat per l’Ajuntament d’Oristà.

Oristà
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Inauguren dissabte
el camp arqueològic
de Puig Ciutat
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EL 9 NOU

2 d’abril es pot veure aquesta mostra, on a
través de fotos, vídeos i textos es proposen
“reflexions que trenquen amb el model direccional”, és a dir, aquell en què la informació
va només d’un comunicador –el professor– a
un públic –els estudiants– sense canal de
tornada. Les iniciatives d’improvisació a les
aules i que fomentin “la passió i creació” amb
els alumnes són possibles, tot i que Ricart
admet que encara no tenen “un sistema d’avaluació resolt”. Entre les experiències que s’hi
exposen hi ha les d’Eva Marichalar, professora de la UVic-UCC.
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PUBLICITAT Serveis

Cistelleria, artesania, mobiliari i articles de decoració

C. Raval Cortines, 33 VIC
Tel. 93 886 09 86
asfreixanet@terra.com
www.cistelleriafreixanet.com

S’acosta el Mercat del Ram
i estem amb les nostres tradicions.
Vine a buscar la palma i el palmó.

Divendres, 11 de març de 2016

Te’ls personalitzarem
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Peces funeràries,
en una exposició
al Museu de
L’Esquerda
Roda de Ter
J.V.

Més de 300 peces que resumeixen 20.000 anys de cultura funerària prehistòrica a
Catalunya es mostren a l’exposició “La fi és el principi”,
que des d’aquest dissabte i
fins al dia 8 de maig es podrà
veure al Museu de L’Esquerda de Roda. Produïda pel
Museu de Gavà, és una exposició itinerant que arriba a
Osona per primera vegada
en el marc d’Arqueoxarxa, la
Xarxa de Museus i Jaciments
Arqueològics de Catalunya.
A través de les peces es
vol aproximar el públic al
passat, a través d’unes pràctiques rituals que expliquen
no només el món dels morts
sinó sobretot el dels vius
que els enterraven. L’exposició incorpora recreacions
d’enterraments i troballes
recents que s’han fet en
alguns dels jaciments que hi
participen.

