NOTA DE PREMSA
Quan es gira la truita!
Artistes amb i sense problemes de salut mental porten
la cultura sota les finestres de les persones més
vulnerables, amb la sisena edició de l’Altre Festival
Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental
“Si els peixos poden volar, la cultura
pot arribar on faci falta.”

4 DE 4 PERSONES HEM PATIT ALGUN PROBLEMA DE SALUT MENTAL EN ELS ÚLTIMS MESOS, CONFINADES A CASA...
Hem trobat a faltar les abraçades, la complicitat, l’alegria i desgraciadament en alguns casos, fins i tot
el lloc de treball... Mentrestant, també ens ha faltat la cultura. Perquè la cultura és salut.

L’ALTRE FESTIVAL SURT AL CARRER PER APROPAR LA CULTURA A LES PERSONES MÉS VULNERABLES.
Aporta una gota al mar cultural i saludable amb la seva campanya a “GOTEO”. Enguany
el festival inicia el seu recorregut al recinte Fabra i Coats de Barcelona el pròxim
24 de juliol, al sostre d'un autobús, transformant els escenaris en itinerants.
Portarem el teatre, la dansa, el circ i altres meravelles escèniques.

UN FESTIVAL NECESSARI
L’Altre Festival és el primer festival d’arts escèniques i salut mental
amb espectacles que donen visibilitat a aquelles propostes artístiques
creades i/o protagonitzades per persones amb o sense trastorn mental
i a aquelles obres que reflexionen sobre la salut mental. Durant els
últims mesos hem pogut comprovar que la salut mental
és cosa de tots i totes.
Per aquest motiu neix la idea l’Altre Festival itinerant, per apropar la
cultura a les persones. Així què girem la truita, donem la veu a les persones en risc d’exclusió social com a protagonistes actives, en col·laboració amb artistes professionals, i portem la cultura al públic objectiu,
gent gran que viuen en residències, com a espectadores.

PERQUÈ LA CULTURA ÉS DE TOTES

PERQUÈ LA SALUT MENTAL ÉS DE TOTES

Un dels objectius principals de l’Altre Festival és fomentar l’accessibilitat i la diversitat en el món cultural i
artístic, però no només al pati de butaques, sinó també
en els rols de creadors escènics, intèrprets, gestores,
tècniques i més. La cultura necessita nous interlocutors, necessita ser més representativa de la societat en
el seu conjunt i, per aconseguir-ho, necessita acostar-se
a la ciutadania, explorar nous formats, obrir-se a noves
perspectives, prendre riscs.

En els últims mesos hem viscut una autèntica experiència de muntanya russa emocional a molts nivells.
Fins ara, era difícil explicar i compartir les situacions
d’aïllament i estigma que viuen a diari persones amb
problemàtica de salut mental. Però, en aquests moments, la població general comencem a sentir cada cop
més la importància de cuidar la nostra salut mental.
Hem tornat a gaudir del nostre cafè a la terrassa, de les
trobades amb amics i familiars, però encara avui en dia
hi ha moltes persones que no poden gaudir d’aquests
petits/grans moments.

Tot això és el que ens inspira, especialment aquest any.
La cultura no pot esperar, no pot confinar-se a l’espera
que tot torni a la normalitat, la cultura ha de construir
aquesta normalitat, ha de ser aquesta normalitat, i ha
de ser de tots i totes. Per això la comunitat l’Altre Festival no s’atura, s’adapta, es reinventa i surt a itinerar.

És per a elles què l’Altre Festival surt al carrer, per a regalar aquest petit/gran moment a les persones confinades, aïllades total o parcialment, que troben a faltar la
cultura i la vida quotidiana.

“Entre mascarillas nos miraremos y una sonrisa
esbozaremos al ver tanta creatividad danzar.”

Carol, actriu del Grup Namasté de l’Associació Sociocultural Matissos

“Poder apropar la nostra música en uns dies com aquests és un privilegi i més a tots
aquells en situació vulnerable, que ho mereixen igual o més que la resta.”
Marc Sambola, A Grup Vocal

EL PROGRAMA

BARCELONA, 24 DE JULIOL

L’Altre Festival té tres línies de programació diferenciades: companyies aficionades, companyies professionals i produccions pròpies on hi col·laboren artistes
professionals i no-professionals.

El punt de sortida serà el recinte Fabra i Coats, un
espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona. L’autobús
vermell amb l’escenari al sostre inicia la seva itinerància pels diferents espais:

Aquest any al programa trobareu una diversitat de
gèneres i formats, des dels equilibris grotescs de la
companyia Vaques, la rumba d’autor d’en Micu o les
harmonies d’A Grup Vocal sota la direcció d’en Marc
Sambola, fins la poesia escènica del Grup Namasté,
la batucada de Reperkutim o la col·laboració entre
l’Associació Arep per la salut mental i Radio Cava-ret a
la Ràdioestació RODA.

11.30h.
16.45h.
17.45h.
18.45h.
20.00h.

Residència Bon Pastor
Residència L’Onada La Sagrera
Casa Asil
Residència Francesc Tàrrega
Jardins de la Casa Bloc

Les actuacions a les residències s’han programat en
coordinació amb els equipaments, perquè les persones grans les puguin gaudir des de les seves finestres
i balcons.

ELS ORÍGENS
L’any 2000 un grup de persones vinculades al Centre de
Dia Pi i Molist de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona va
fundar La Trifulga dels Fútils, una companyia estable
de teatre formada per persones amb trastorn mental,
col·laboradors procedents de l‘àmbit sociosanitari i
actors de teatre professionals.
A partir d’aquesta experiència, i amb la idea de reunir-nos amb altres companyies, celebrar les nostres
existències i trobar-nos amb una comunitat més
ample, la de la ciutadania en general, l’any 2015 vàrem
crear l’Altre Festival. Hem tingut com a seus la Fabra i
Coats, la Nau Ivanow, el Centre Cívic Baró de Viver, el
Teatre Kursaal de Manresa, el Mercat de les Flors i diferents espais a la ciutat de Rosario (Argentina).

L’Altre Festival compta amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, a més del suport d’ens privats, més
de 30 entitats i un gran nombre de col·laboradors
interessats en què el projecte continuï endavant.

PER A MÉS INFORMACIÓ
www.laltrefestival.cat
@laltrefestival (Facebook, Twitter, Instagram)
Persona contacte: Martina Cumova
comunica@laltrefestival.cat, T 669.91.02.18
#LAltreFestival2020
#culturainclusiva

