INTERVENCIÓNS
ARTÍSTICAS URBANAS
1

APAMP

Asociación de Familias
de Persoas con Parálise Cerebral

42 Anos
Cheos de vida!!

ARTE NA RÚA

Entidade non lucrativa constituida no ano 1977,
por familiares de persoas con parálise cerebral ou
discapacidades afins, que contribue ao desenvolvemento do proxecto de vida de cada persoa con
parálisie cerebral, propiciándolle as oportunidades
e recursos necesarios para conseguilo.

Afecto
Creatividade
Conexión
Libertade
Superación
Dignidade
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Os profesionais e familias traballamos creando redes de apoio e recursos que faciliten a estructura
necesaria para o desenvolvemento en igualdade
de oportunidades das persoas con paralise cerebral
e as súas familias.
Gustaríanos ser unha entidade recoñecida e valorada socialmente por:
A defensa dos dereitos das persoas con parálisecerebral e afins, e a das súas familias.
Por unha participación activa de tódolos axentes
da organización (persoas con parálise cerebral, familias, profesionais e voluntarios) na entidade.
E por ter unha actitude proactiva na detección das
súas necesidades, e a xestión eficaz dos recursos.
E traballamos a diario con moita ilusión para conseguilo.
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I / II E III INTERVENCIÓN ARTÍSTICA URBANA

No ano 2019, levamos a cabo a nosa III Intervención artística urbana “Enredando na
rúa”. O reto, construir unha gran rede que
cubrise a praza do Paseo de Alfonso XII de
Vigo co obxetivo de tecer relacións, aprendizaxes, complicidades e colaboracións, avanzando en cada nó ata ter construído unha obra
común.

En xuño do 2017 APAMP realiza a súa I Intervención Artística Urbana “Arte na Rúa” no
Paseo de Alfonso XII coa finalidade de crear,
xunto a tódolos cidadáns, unha obra artística colectiva efímera, e ao mesmo tempo visibilizar as diferentes capacidades creativas de
todos e todas.

Na construcción da rede participaron máis de
setecentas persoas de 28 entidades diferentes como é o caso do centro penitenciario de A
Lama, o Hospital Álvaro Cunqueiro, asociacións
de veciños, centros de terceira idade, centros
escolares ou outras entidades do tercer sector.

Este primeiro ano, as rúas floreceron a través
de diferentes estructuras elaboradas con canas
de bambú que simulaban árbores sobre as que
a cidadanía ía colocando tubos de cartón decorados con diferentes técnicas.

Un ano despois, APAMP realiza a II Intervención
Artísitica Urbana: “Desbarrando na rúa”, unha
proposta baseada na construcción dun mural
cerámico colectivo de temática libre cunha
dimensión de 6 m. de longo e 1,2 m. de alto.

I INTERVENCIÓN ARTÍSITICA URBANA

II INTERVENCIÓN ARTÍSTICA URBANA

A finalidade desta xornada de convivencia
é embelecer a cidade e derrubar á barreira
que separa as persoas con discapacidade do
resto dos cidadáns.
O peche desta intervención, tivo lugar coa
colocación do mural nunha fachada da Rúa
Florida con Miguel Hernández, coa finalidade de que toda a cidadanía poida disfrutar desta gran obra artística colectiva.
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III INTERVENCIÓN ARTÍS
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FÓRA DE ENCADRE

IV INTERVENCIÓN ARTÍSTICA URBANA FÓRA DE ENCADRE

A intervención do ano 2020, Fóra de encadre,
ten como idea xeradora a transformación
do espazo urbano nunha superficie múltiple
onde poder intervir plásticamente de maneira colectiva.
Fóra de encadre fai referencia ao que está máis
alá do cadro, ao que non sae na foto, pero existe igualmente, a posibilidade de imaxinar espazos infinitos, onde non existen barreiras.
O cadro-marco é un elemento visualmente limitador. Nós presentamos, por unha parte, lenzos e marcos integrados nunha única superficie dispoñible para ser intervida, e por outra,
marcos baleiros que poden ser enchidos, recolodados, superpostos.

Cada fragmento pode ser unha obra en si
mesma, pero ao mesmo tempo forma parte
dunha obra máis grande onde caben todos os
fragmentos, todos os trazos, todos os xestos.
COMO PARTICIPAR?

Acudindo a uns dos nosos centros nos que
montaremos unha pequena instalación artística para que todos aqueles que nos visiten poidan intervir nela.
Acompañándonos o día da nosa IV Intervención Urbana que terá lugar no mes de xuño
de 2020.

Propoñemos un xogo creativo onde as fronteiras materiais desaparecen, todo pode moverse, resituarse, mesturarse, traspasarse.
Convídamos á cidadanía a intervir nas distintas superficies (ou ausencia de superficie)
de diversas maneiras: debuxando, pintando,
raspando, rasgando, cosendo ou engadindo
elementos. Sempre coa premisa de sumar xestos, trazos, ou manchas de cor, respeitando o
que cada persoa vai achegando á obra colectiva creando unha grande composición plástica con múltiples fragmentos.
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Miguel Hernández, 1. 36210
Vigo, Pontevedra
Teléfono 986294422
www.apamp.org
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