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O proxecto "Encontro artes pola integración" ten como obxectivo 
xeral romper as barreiras e sustituilas por vías de acceso 
bidireccionais entre artistas e persoas con capacidades 
diferentes, entre a comunidade e os excluidos, eentre éstos e a 
sociedade para fomentar o coñecemento, o recoñecemento e, 
en definitiva, a integración e a inclusión social.

As diferentes facetas deste proxecto integrador e 
transformador teñen tamén por obxectivo utilizar o arte visual, 
o cine, a música, a danza, o teatro e as técnicas dramáticas 
como un instrumento eficaz para a comprensión e a búsqueda 
de alternativas a problemas sociais e interpersonais derivadas 
da exclusión.

Al construir unha sociedade aberta en pleno siglo XXI hemos 
de satisfacer dende o respeto da diferencia as demandas de 
todolos sectores sociais, pero en especial as dos grupos 
marxinados e vulnerables da sociedade. Recoñecemos, por iso 
mesmo, as necesidades especiais, os individuos con 
diversidade de capacidades e as persoas con discapacidades 
ou con outras capacidades para que encontren neste proxecto 
un lugar de creación e de convivencia cun programa innovador 
e contemporáneo como é o proxecto "Encontro artes pola 
integración".

DESCRICIÓN:
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O proxecto ?Encontro artes pola integración? ten como obxectivo xeral romper 
as lagoas que nos separan e sustituilas polas vías de acceso bidireccionais 
entre artistas e persoas con capacidades diferentes, entra a comunidade e os 
excluidos, animar o coñecemento, o recoñocemento,e, en definitiva, a 
integración e a inclusión social.

-Facer visible a arte e o talento creativo de persoas con diversidade funcional.

-Normalizar a diversidade en circuitos culturais e eliminar as etiquetas.

-Saírse da endogamia das asociacións epermitir a través de proxectos 
inclusivos e comunitarios dar acceso a todo tipo de persoa adicada ou con 
necesidade de poñer foco na súa profesión a través da arte.

-Profesionalizar a inclusión social nas artes, permitindo o acceso ó mercado 
laboral cultural a personas con necesidades especiais.

-Incluir, buscar lazos de conexión, respeto e aprendizaxe para toda persoa.

-Visibilizar a problemática da discriminación.

-Abrir o debate sobre arte-discapacidade-financiamento público e privado.

-Crear unha networking que axude ás persoas con capacidades diferentes a 
levar a cabo os seus proxectos artísticos.

OBXECTIVOS:
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Continuamos nesta nova edición co uso dos Espazos Abandoados da cidade 
para presentar as propostas artísticas. Espazos en desuso, apartados ou 
esquencidos. Unha metáfora ou paralelismo con certas persoas que por ser 
distintas sofren o abandono social e precisan de ser visibilizadas.

TEMÁTICA:
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PROGRAMACIÓN:
VENRES 11 DECEMBRO:

 " L ÍMITES" . 
  DANZA CONTEMPORÁNEA.
  Di r ix ido por  Car lo ta Pérez.
  19:30
  Espazo:  Centro Cul tural  Ágora,

LÍM ITES é un espectácu lo de danza inclusiva no que o protagonista  
enf réntase as súas d iferentes personalidades que son in terpretadas por  
out ros personaxes, cos que in teracciona nas d iferentes esceas, a 
f raxi l idade, a segur idade , a in tu ición,  la dozura e a m atern idade.

É unha viaxe a t ravés dos LIMITES que nos m arca a vida, nas nosas  
relaci ións cos dem áis, pero sobre de todo aqueles LÍMITES que nos 
m arcam os nos m esm os. Todo isto, acom pañado da m úsica en d irecto de 
Laura Lam ontagne e Pico am per io.

Este espectácu lo está in terpretado polo prest ixioso bailar ín  Jesús Pastor  
com o protagonista ao que acom pañan Adr iana Paulos , Sant iago Pérez 
Car rera , Clara López e o neno Teo Som oza (8 anos), adem áis da 
bailar ina Car lota Pérez que tam bién se ha hecho cargo de la Dirección 
de escena.
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Consideramos impresindible a reflexión e a posta en común de proxectos que 
se están a desenvolver no campo da diversidade e a incluión por iso, 
convidamos a distintos profesionais que a pé de rúa, contarannos as súas 
experiencias e motivacións.

 

SÁBADO 12 DECEMBRO:

Fundación Luis  Seoane.
Cidade Vel la.
11:00
MESAS DE REFELEXIÓN DIVERSA.

- Plat aform a Coruña DIversa. Ponentes: Fund. Emalsa, As. Potenciemos, 
As. Diversos.

- Ar t e e Saude: Proxecto de Paliativos do Hospital de A Coruña. Ponente: 
Rebeca Ponte.

- "Musicot erapia para necesidades educat ivas especiais" . Iria Rajal. 
(todoesmusica.com)

- " Incusión Social a t ravés das ar t es" . Ponente: Eva García.
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Centro ÁGORA.
18:00
FLAMENCO INCLUSIVO.
Compañía José Galán.

13:00
Compañía 5s " Const ruíndo soños" .
Mostra do Proxecto de Cul tura
 Inc lus iva 2019.

O bailaor José Galán ten o Grao en Pedagoxía pola Universisade de Sevilla e o 
Grado Superior de Danza polo Conservatorio de Madrid. En breve defenderá a 
súa tese doutoral titulada ?Unha verdade encarnada? que trata da inclusión no 
flamenco.

?Estamos dúas persoas en escea, e a miña compañeira Lola, bailando en 
cadeira de rodas. Defender na escea una montaxe dunha hora é moi 
complicado. Puiden facer una investigación coreográfica moi interesante, 
traballando os tres planos, dende o chan, e grazas á valentía de Lola porque 
ten movilidade reducida, e ela aparece no chan cunha bata de cola coma una 
serea. Depois chega a cadeira, pero no é un estigma nin un elemento 
traumático. Todo é moi empático e visualmente una beleza?.
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O #sacracinem a é un obradoiro de creación audiovisual para nenos e nenas. 
Un encontro na natureza onde os máis pequenos, ademáis de crear un 
formato audiovisual do principio ao final, gozan xogando e facendo exercicio, 
dunha das zonas máisespectaculares da xeografía española: A Ribeira Sacra 
do Miño, moi preto da vila de Chantada.

Un curso dirixido pola recoñecida documentalista cubana Alejandra Aguirre 
Ordóñez, que é impartido ó longo de catro fines de semana en marzo, abril, 
maio e xuño. A oportunidade perfecta para que os pequenos da casa 
desenvolvan a súamesmo tempo que fan bos amigos aprendendo os 
conceptos básicos da creación documental.

O traballo final de curso 2020 proxectarase no IX Encontro de Artes pola 
Integración.

18:30
Mostra do t rabal lo  real izado polos
nenos e nenas do SACRACinema 
(Fest ival  de Ar te e Natureza na
 Ribei ra Sacra do Miño)
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Núria Sotelo é bailarina e directora artística da súa propia compañía. Ó longo 
da súa infancia e adolescencia estudou danza clásica abríndose á danza 
contemporánea e o teatro a partires do ano 1999, estudando distintas 
técnicas con creadores coma Chevy Muradai, Daniel Abreu, Hisako Horikawa, 
Ko Murobushi, o colectivo Les slovacs, entre outros. Como intérprete participa 
nas creacións de compañías de danza e de teatro ó longo de moitos anos.

Como directora e coreógrafa interésase pola creación escénica integrada nas 
pezas ?Danza homo-natura? 2011 da compañía 5S de danza integrada e 
?Comunicando? 2013 dentro do Festival Internacional de Danza Deltebre 
DanÇa.

DOMINGO 13 DECEMBRO:
10:00
Centro Ágora
MasterClass " Flamenco Inc lus ivo"
Compañía José Galán.

13:00
" SER CON"  Espectáculo de Danza
Inc lus iva. Proxecto Mul t id isc ip l inar.
Di r ix ido por  Nur ia Sotelo .
Patroc inador :  Fundación LACAIXA.
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O proxecto "Ganges. Tier ra de peregr inaciones" , é unha sinerxia entre 
fotografía  e contido literario levado a cabo poa fotógrafa Luisa R. e a  artista, 
bailarina e coreógrafa Carlota P. na súa viaxe á India.

Unha experiencia máxica e trascendental que espera espertar sensacións 
novas dentro dos espectadores.

Conflicto, luz, miseria, armonía, forza... conceptos pesados e reais que se unen 
nunha viaxe de dous mulleres polo corazón da madre Ganges.

Igrexa de Oza e Graf i t is  do Por to  de Oza.

17:00
Exposic ión do t rabal lo  real izado no
obradoi ro  SacraCinema da Ribei ra Sacra.

Edi f ic io  Abandoado Cidade Vel la.

19:00
Mostra + Proxecto fo tográf ico sobre o
Ganges.
(Lu isa Rubines e Car lo ta P).
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WWW.ARTESPOLAINTEGRACION.COM

   RESERVAS: TELF. 605805366 
CONTACTAR@ARTESPOLAINTEGRACION.COM
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