Centre d’Art Tecla Sala
PROGRAMACIÓ EDUCATIVA TEMPORADA 2017-2018

Benvinguts al Centre d’Art Tecla Sala!
Us presentem un avanç del programa d’activitats educatives de la temporada 2017-2018, amb
la il·lusió de seguir compartint amb vosaltres experiències al voltant de l’art que convidin a
reflexionar, estimular la creativitat, fomentar el pensament crític i créixer com a persones.
A la tardor reobrim sales amb l’exposició La pràctica impossibilitat del dejuni, de Jaume
Pitarch, un recorregut pel seu treball que explora la quotidianitat, l’estranyament, la
inestabilitat i la precarietat des d’aspectes emocionals i sensibles. Fent servir el sentit de
l’humor, la poesia, el joc, la tensió o l’equilibri, l’artista ens convida a qüestionar les
estructures del món en què vivim i la nostra condició social com a individus.

A l’hivern i a la primavera presentarem l’exposició Elèctric i llunyà, una selecció de fotografia
contemporània de la col·lecció d’Ernesto Ventós, col·leccionista i perfumista que ha fet del
sentit de l’olfacte la seva eina de treball. Les imatges, ordenades per afinitats temàtiques i
estètiques, s’acompanyen d’essències que responen a associacions entre allò visual i allò
olfactiu proposant una experiència única per als sentits.

A banda de la programació educativa vinculada a les exposicions, també us oferim les
activitats taller.
Toca Tecla Color, dissenyada per als infants més petits, vol facilitar un espai per al joc,
l’experimentació i el descobriment d’un mateix. Aquest any presentem aquesta activitat amb
un nou disseny de materials on explorar les possibilitats del color.

De primària en endavant us proposem Escultures d’un instant, una activitat taller per explorar
els límits de l’escultura i barrejar-la amb altres llenguatges com ara la fotografia i l’acció, on el
cos és el principal element d’experimentació i de joc.

En paral·lel, participem en el programa Fem Tàndem L’H que, mitjançant una aliança entre un
equipament cultural i un centre educatiu, busca singularitzar una escola en un aprenentatge
artístic. Per segon any, treballarem amb l’escola Pau Casals i, alhora, activarem un nou
projecte amb l’escola Pau Sans, per treballar l’àrea de medi des de continguts artístics i
referents de l’art contemporani.
Podeu contactar personalment amb nosaltres a través de l'adreça serveieducatiu@l-h.cat o al
telèfon 934 032 620.
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1r TRIMESTRE
-

JAUME PITARCH, La pràctica impossibilitat del dejuni (exposició + taller)
Activitats educatives: del 10 d’octubre al 14 de desembre de 2017
Adreçada a: educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació
especial i d’adults

2n TRIMESTRE
-

ESCULTURES D’UN INSTANT (activitat taller)
Activitat educativa: del 9 de gener al 25 de gener de 2018
Adreçada a: 2n i 3r cicle de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació
especial i d’adults

-

TOCA TECLA COLOR (activitat taller)
Activitat educativa: del 30 de gener al 15 de febrer de 2018
Adreçada a: cicle infantil i 1r de primària

-

ELÈCTRIC I LLUNYÀ, Essències i fotografia contemporània (exposició + taller)
Activitats educatives: del 20 de febrer al 25 de maig de 2018
Adreçada a: educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació
especial i d’adults

3r TRIMESTRE
-

ELÈCTRIC I LLUNYÀ, Essències i fotografia contemporània (exposició + taller)
Activitats educatives: del 20 de febrer al 25 de maig de 2018
Adreçada a: educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació
especial i d’adults.

EXPOSICIÓ
JAUME PITARCH, LA PRÀCTICA IMPOSSIBILITAT DEL DEJUNI
Dates de l’exposició: del 29 de setembre de 2017 al 15 de desembre de 2018
Jaume Pitarch (Barcelona, 1963) presenta una selecció de la seva obra des dels anys 90 fins a
l’actualitat on mostra gran part dels seus interessos: els equilibris, el temps, la posada en crisi
de la pintura, l’extraviament, la resistència o el desgast. Les seves línies de treball són la
poètica d’allò quotidià, el sentit de l’ humor, el joc, la tensió o la precarietat.
Jaume Pitarch acostuma a fer ús d’elements i objectes senzills i quotidians, tant per raons
econòmiques com ecològiques. Li interessen els objectes trobats, aquells que, fora del seu
context real, contenen més capacitat de ressonància.
A partir d’una certa obsessió per l’ordre, l’artista reorganitza les parts que constitueixen cada
objecte per explorar-ne nous significats. Sovint en resulten formes en equilibri, precàries, fútils
i de gran bellesa. Amb les seves accions Pitarch reitera el sentiment humà d’extraviament o
inadequació a les estructures ─la cultura, l’entorn, la societat o d’altres─ i la seva
autoafirmació.
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Visita + taller
JAUME PITARCH, La pràctica impossibilitat del dejuni
Adreçada a: educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació especial i
d’adults
Dates: del 10 d’octubre al 14 de desembre de 2017
Durada de l’activitat: 2 hores (per cicle infantil i 1r de primària, 1 h 15 min)

ACTIVITATS TALLER
TOCA TECLA i ESCULTURES D’UN INSTANT
Activitats independents a les exposicions en què no es fa una visita, sinó que els participants
s’adrecen directament a l’espai taller. L’activitat consisteix a fer un exercici pràctic, amb
l’objectiu d’oferir una via d’expressió i aprenentatge i apropar el públic als processos de
creació.

Activitat taller TOCA TECLA COLOR
Adreçada a: cicle infantil i 1r de primària
Dates: del 30 de gener al 15 de febrer de 2018
Durada: 1 h 15 min

Al Servei Educatiu volem promoure maneres de fer que fomentin la creativitat i acostar-nos a
l’art a través d’un espai sensorial, estimulant i obert per als infants. Us proposem una activitat
on fer i desfer a partir de materials diversos, un espai per al joc i l’experimentació. Així, Toca
Tecla és un lloc on poder tocar, imaginar, compartir i manipular intuïtivament els materials de
manera no estructurada i amb les mínimes consignes, i on tenen cabuda l’espontaneïtat i la
diferència.
Aquest curs us presentem un nou disseny de l’activitat amb una proposta de materials entorn
la descoberta i l’exploració del color.
Una manera de descobrir el món de l’art de manera lúdica, amb alegria, curiositat i des del
propi descobriment.

Activitat taller ESCULTURES D’UN INSTANT
Adreçada a: 2n i 3r cicle primària, secundària, batxillerat, cicles formatius, educació especial i
d’adults
Dates: del 9 de gener al 25 de gener de 2018
Durada: 1 h 30 min

Taller per experimentar amb els límits de l’escultura i actualitzar-ne el significat amb
l’aportació d’altres llenguatges, com ara l’acció o la fotografia. Prenent com a punt de partida
el treball d’artistes contemporanis i activant una proposta des del cos i el moviment,
proposarem als participants que interaccionin amb objectes comuns per convertir-se ells
mateixos en escultures efímeres.

EXPOSICIÓ
ELÈCTRIC I LLUNYÀ. Essències i fotografia contemporània
Dates de l’exposició: del 25 de gener al 27 de maig de 2018 (dates pendent de confirmació)

Ernesto Ventós, col·leccionista, artista i creador d’essències ha fet del sentit de
l’olfacte la seva eina de treball. El sentit de l’olfacte activa una zona del subconscient
relacionada amb les nostres emocions d’una manera molt més intensa que altres
sentits, com la vista o l’oïda. En la col·lecció olorVISUAL el fil conductor és l’olor i la
capacitat de les obres de despertar un record.
L’exposició consta d’una selecció d’obres d’autors nacionals i internacionals
representatius de la fotografia contemporània agrupades temàticament i estèticament
en els següents àmbits: fàbriques o espais fabrils, paisatges construïts, paisatges
naturals, paisatges habitats, l’olor dels colors, aromes de records i records d’ambient
gris fosc.
Per a cadascun d’aquests ambients s’han creat expressament essències que responen
a associacions entre allò visual i allò olfactiu, proposant una experiència única per als
sentits. L’edifici de Tecla Sala, antiga fàbrica tèxtil reconvertida en un espai d’art i de
cultura, també serà protagonista d’una creació olfactiva singular a càrrec del
perfumista Ernesto Ventós.
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Visita + taller
ELÈCTRIC I LLUNYÀ
Adreçada a: educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació especial i
d’adults
Dates: del 20 de febrer al 25 de maig de 2018
Durada de l’activitat: 2 hores (cicle infantil i 1r de primària, 1 h 15 min)
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PROJECTE TRANSVERSAL
FEM TÀNDEM L’H

El projecte Fem Tàndem L’H pretén teixir aliances entre educació i cultura mitjançant
la vinculació entre un centre educatiu i un equipament cultural de la ciutat. La
metodologia radica a singularitzar una escola amb un aprenentatge artístic, amb
l’objectiu de millorar el prestigi dels centres educatius en el seu entorn immediat, el
barri, enfortint l’autoestima de la comunitat educativa i introduint-hi noves
metodologies de treball.
El Centre d’Art Tecla, a través del seu Servei Educatiu, s’ha vinculat a l’escola Pau
Casals en aquesta iniciativa de ciutat, a partir d’un projecte artístic com és l’exposició
de Jaume Pitarch: La pràctica impossibilitat del dejuni.
Aquest curs vinent també farem tàndem amb una altra escola de la ciutat, l’escola Pau
Sans. En aquest tàndem es treballarà l’àrea de medi del cicle inicial a través de l’art.
Creiem en l’enorme potencial que té l’art com a font d’aprenentatge i alhora com a
instrument docent. L’objectiu és poder treballar de manera interdisciplinària, perquè
l’àmbit artístic s’entrellaci amb tots els camps de coneixement, superant la
fragmentació de les tradicionals àrees curriculars.

Gràcies pel vostre interès.
Us hi esperem!

Per a més informació i reserves:
Teresa Rubio / Úrsula Garcia
serveieducatiu@l-h.cat
934 032 620
Per a reserves telemàtiques:
http://www.l-h.cat/educacio/260468_1.aspx

