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Deriva Mussol és una proposta
que invita a caminar a la deriva
com a una oportunitat de
generar i compartir processos
d’aprenentatge i creació.
L'experiència en relació al
territori i al vincle que es crea
entre les persones participants
pot contextualitzar les possibles
accions que se'n derivin.

University Capital
College Copenhaguen
Dirigim el taller internacional
La deriva com a pràctica
estètica i educativa amb
alumnes dels graus d’educació.

Re/presentació
2 de juny 2012
Acció teatralitzada
a l’entorn l’experiència
del derivar de nit per la
ciutat de Vic.

Publicació de l’article
Deriva Mussol: caminar a la deriva
com a experiència de recerca.
A la revista científica Quaderns d’educació
contínua del Centre de Recursos i Educació
Contínua de la Diputació de València.
La Blanca i en Guillem
munten una corda
fluixa al Parc Esplanada
de la Sínia de Vic i
ensenyen com jugar-hi.

Derivar pel barri
del Remei en
col·laboració
amb el projecte
Constelaciones.
2013 EN PROCÉS

Caminar de nit
Ens permet esmolar
el sentit de l’observació
i la percepció general
en un context poc habitual.

Deriva Mussol
S’organitza entre caminar
i parlar, DERIVA i PARLEM.
Acció, espai i temps.
ACCIÓ, APRENENTATGE
i CREACIÓ.

Deriva Mussol acull un grup de
persones heterogeni, permeable,
obert a les entrades i sortides dels
i les participants. Treballem per
una construcció conjunta de
propostes col·laboratives, on es
produeix un moviment constant
d'idees. Es repensa constantment
la identitat del grup que canvia
amb el context dels llocs i les
persones que creuen transversalment el projecte.

COL·LABORACIONS

Constelaciones
Plataforma documental
que busca espais de relació social
en barris en reconversió.
Projecte al Barri del Remei de Vic.
Projecte Viver d’ACVic

Deriva Mussol
en XARXA
Tallers, cursos,
conferències,
col·laboracions,
altres projectes.

Kuala Lumpur (Malàisia).
Helena Català,
component de Deriva
Mussol, està engegant
un projecte similar a la
capital de Malàisia.

Assistim a Ingràvid
Taller realitzat entre Figueres
i Perpinyà. Preparació del
projecte Perifèries i Fronteres.
EN PROCÉS
Articula’t
Plataforma cultural que
ofereix la possibilitat
d’explicar projectes en
un context educatiu i
artístic. Deriva Mussol
participa el 17 i 18 de
maig de 2013.

COL·LABORACIONS

Morir de Frío
Col·lectiu de
promoció i difusió
de l’art en tots els
seus contextos.
Programa de
Residències
In Situ d’ACVic

Entrevista al programa Ràdio
Congelador conduït per
Morir de Frío a Ràdio Ona.

Deriva Mussol
reverteix en les
experiències
individuals i
col·lectives.

Docència al Màster en
Arts de Carrer de l’UdL i
Fira Tàrrega.
La nostra experiència
marca el fil conceptual
de l’assignatura Arts i
Comunitat. Caminada
simultània entre Vic i
Tàrrega.

Walk Exchange de New York.
Organitzen caminades on
es posa en valor el cos com
a una manera de produïr i
transmetre coneixement.
Preparació d’una deriva
simultània entre Vic i
New York el 25 de maig
de 2013. EN PROCÉS

Trobada amb exalumnat de
Posgrau de Pedaogia Sistèmica
Institut Gestalt
Ens conviden a presentar la nostra
experiència i a fer una deriva
conjunta per Tordera el
13 d’abril de 2013.

