L’any 1990 un petit grup d’amics plantejarem la possibilitat de reunir
iniciatives artístiques d’autors contemporanis amb sensibilitat espiritual. Arran d’aquesta idea, el 1995 es va fundar una associació
sense ànim de lucre amb el nom Zamdart. Durant els anys següents
vam dissenyar unes jornades artístiques on hi poguessin convergir
diferents disciplines, i amb aquesta finalitat, el desembre de 1998,

Divendres 29

Diumenge 31

De 16 a 18 h

Recepció a l’Hostatgeria

19.15 a 20 h

Concert a l’Altar Major a càrrec de

Esmorzar

9 a 13 h

Explorant la geografia interior

		Cor Irini

se celebraren al Centre Cultural La Marineta de Mollet del Vallès,

Mitjançant el moviment introspectiu es donarà forma i presència artística al patrimoni simbòlic personal. Treballarem amb tècniques actives, música i
moviment del cos, per promoure la connexió amb
un mateix en un espai de llibertat i creativitat.

El Cor Irini (pau, en llengua grega) és una formació
coral de veus mixtes especialitzada en els cants de
la litúrgia bizantinoeslava, de gran tradició en els països de l’Orient, sense acompanyament d’instruments
de cap mena.

les 1es Jornades a l’entorn de l’art sacre amb un programa que va
resultar prou satisfactori. Enguany, recollint la idea inicial, proposem
d’organitzar esdeveniments amb el compromís d’investigar i experimentar sobre els lligams entre art i espiritualitat, comprendre el seu
origen i desenvolupament amb la intenció de fer llum sobre la com-

Josep Torras, direcció

plexa situació contemporània, en la que pensem que és precís trobar
respostes al sentit i a la funció de l’art. Certament, creiem que seria
molt interessant donar cabuda a aquesta idea, creant un suport físic,
un centre on impartir assignatures al llarg de tot l’any, cobrint tot l’arc

8.30 h		

Dissabte 30

		Taller impartit per:

		
		

Laura López, psicodramatista
Lluïsa Playà, artterapeuta

13.30 h		

Dinar

de l’expressió artística: poesia, escultura, cinema, teatre, fotografia,
dansa, pintura, música… i tot l’arc de les tradicions espirituals d’orient i occident: Judaisme, Cristianisme, Islam, Budisme, Taoisme, així
com els cultes animistes i xamànics. La possibilitat real de construir

Salut, saviesa i longevitat dins la tradició Taoista
Taller impartit per Jordi Vilà Oliveras

un centre d’art d’aquestes característiques, s’escapa de les nostres
capacitats, amb la qual cosa la idea d’aquest centre roman, a hores
d’ara, una utopia. Tanmateix, si que podem plantejar-nos la realització de tallers, exposicions, conferències i tot tipus d’activitats que
ens condueixin a oferir una reflexió sobre l’origen i la finalitat de
l’art des de la seva vessant espiritual, en lloc de fomentar un culte

7.45 a 8.15 h

Meditació taoista

8.30 h		

Esmorzar

9.30 a 13 h

frenètic a les imaginacions, deliris personals i a les competicions del
mercat. Això resulta més proper i realitzable, i qui sap si esdevé el
primer pas per a una consolidació més acomplerta.

Qigong
Pràctica de dotze mètodes de sensibilització
energètica.

		Daodejing
El Llibre del Tao de Laozi.

*

*

*

Salut, saviesa i longevitat dins la tradició Taoista

13.30 h		

Dinar

14 a 16 h		

Temps personal

16 a 17 h

Qigong
Pràctica de dotze mètodes de sensibilització
energètica.

Des de fa vint-i-sis segles, els taoistes xinesos han estat ocupats
intentant trobar l’encaix de l’ésser humà dins l’ordre de la Natura.
Aquesta recerca ha passat per tres camps essencials que són el

17 a 19 h

camí que duu a la saviesa, les tècniques de preservació de la salut

El paisatge interior i l’anatomia visionaria
dins el Taoisme.

física i mental i les arts de llarga vida. Us proposem un breu recorregut per alguns d’aquest temes cabdals per a entendre el complex
fenomen anomenat Taoisme.

Neijing tu

20 h		

Sopar
Neijing tu

Inter venen:

Cor Irini. Direcció: Josep Torras. Solista: Maria Teresa Garrigosa.

Per a fer les vostres reserves podeu entrar a:

4t Retir d´Art i Espiritualitat
al Monestir de Montserrat

Josep Torras
Està familiaritzat amb el ritu bizantí a Montserrat (196265), amb Sebastià Janeras, i a Jerusalem (1973-75). Dirigeix, des de la seva creació (1980), el Cor Irini.

laura lópez
Psicòloga i Psicoterapeuta. Màster en Psicodrama i Directora de Psicodansa. Coordinadora i formadora de
grups amb tècniques dinàmiques.
lluïsa Playà
Diplomada en Ciències religioses. Artterapeuta i mediadora artística.
Jordi vilà i oliveras
Llicenciat en medecina tradicional xinesa i expert en arts
marcials. Ha realitzat conferències i ha traduït diferents
obres sobre medecina, ﬁlosoﬁa i arts tradicionals d’Orient.
El seu interès per la cultura clàssica xinesa i la seva ﬁlosoﬁa
tradicional l’ha dut a realitzar diferents viatges de recerca a
la Xina centrats en l’estudi del taoisme i la història i la interpretació del Yijing.

www.zamdart.cat
o també podeu posar-vos
en contacte amb
Eduard Duran
zamdart@zamdart.cat
93 8568695
651840396
Aquesta activitat és organitzada per Zamdart,
associació sense ànim de lucre que impulsa esdeveniments amb el compromís d’investigar i
experimentar el vincle entre l’art i l’espiritualitat
www.zamdart.cat

Salut, saviesa i longevitat
dins la tradició Taoista
Taller impartit per Jordi Vilà Oliveras

explorant la geografia interior
Taller impartit per
Laura López, psicodramatista
Lluïsa Playà, artterapeuta

Dies
29,30 i 31 de maig de 2015

Recepció
divendres dia 29 de les 16 a les 18 h
amb un breu concert a les 19.30 h
a l´Altar Major, a càrrec del Cor Irini

Cloenda
EDICIONES OBELISCO

diumenge, dia 31, després de dinar

