Sí, Shakespeare té raó, els humans som actors que entrem i
sortim de l’escenari del món. Però, no som alguna cosa més
que aquests personatges i els guions que representem?

Qui sóc? Estic tractant d’averiguar-ho.
José Luis Borges

Marta Millà
Us proposo un treball per a conèixer el personatge que encarnem en
el dia a dia, una trobada amb l’ombra i un camí cap a la llibertat
d’escollir.
Veure el problema, comprendre’l i deixar-lo anar. Visió, cor i
des-aferrament. Com podem tenir una vida plena, creativa i feliç?
El Teatre, la Gestalt i el Zen son els mestres que m’han ensenyat aquest
camí.

Dies 15/16 d’octubre.
dissabte de 10 a 14h i de 16 a 20h.
diumenge de 10 a 14h
Lloc: Casa de l’espiritualitat Sant Felip Neri C/ Nena Casas 47
Preu del taller: 90 €
Hi ha la possibilitat de dinar, sopar i quedar-se a dormir a la casa.
Preu hostatgeria:
Dinar 11 € Sopar 11 €
Dormir i esmorzar 30 € habitació individual sense bany
39 € habitació individual amb bany

El Camí del deixar anar


Marta Millà
amb la col.laboració de
la Fundació

Valors Humans ,
Espiritualitat emergent.

Lloc: Casa de l’espiritualitat Sant Felip Neri
Nena Casas 37-47 FFCC Tres Torres

Marta Millà Salinas

És llicenciada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona.
Fa 25 anys que treballa com actriu.
En el teatre ha actuat sota la direcció d’Adolfo Marsillach, Josep M.
Flotats, Joan Ollé, Joan Lluís Bozzo, Calixto Bieito i Paco Mir entre
molts d’altres.
A la televisió ha treballat en nombroses sèries dramàtiques com
Secrets de família, Plats Bruts, Psico-exprés, Temps de silenci,
Estació d’enllaç, La Lloll, Ventdelplà, Sagrada Família i Gran Nord.
Al cine ha treballat amb Francesc Bellmunt, Jesús Font, Silvia Queri
Ventura Pons.
En el camp de la direcció ha treballat com ajudant de direcció a
l’espectàcle Full Monty amb Mario Gas i a El llibertí amb Joan Lluís
Bozzo.
Ha dirigit l’espectàcle de poesia Ryokan, l’espectàcle Mahabbati
Contes Zen, contes per despertar, que des de l’any 2006 es
representa arreu de Catalunya.

Ha publicat el llibre CONTES ZEN, PETITES HISTÒRIES PER A
DESPERTAR amb ed. Viena en Català (segona edició) i Castellà.
Està formada com a terapeuta gestàltica per l’Escola de l’ Ésser de
Barcelona i com a constel·ladora familiar per l’Institut Gestalt de
Barcelona. És membre associada de l’AETG (Asociació Espanyola
de Teràpia Gestalt) i actualment està en el procés de formació del
SAT de Claudio Naranjo i estudia el grau de psicologia a la UOC.
En els darrers anys combina la seva faceta d’actriu amb la de
terapeuta i imparteix tallers de teatre per al creixement personal
arreu de Catalunya.
Té consulta privada com a terapeuta gestalt a Barcelona.
Practicant de Budisme Zen des de l’any 1995 dirigeix tallers per a
donar a conèixer la tècnica de meditació mindfulness i utiliza
aquesta tècnica com a eina per ajudar en el procés terapèutic.

