Centre d’Art Tecla Sala
PROGRAMACIÓ EDUCATiVA TEMPORADA 2019-2020

Us donem la benvinguda al Centre d’Art Tecla Sala!
El programa educatiu del curs 2019-2020 s’articula envers la programació del Centre d’Art
Tecla Sala, en una temporada on el teixir i la identitat, l’estat del malestar a la nostra cultura o
la relació emocional amb la natura marquen punts de partida per explorar. Quina és la nostra
connexió amb l’entorn natural? Com el podem construir conjuntament amb els nostres veïns?
Què pot fer l’art per crear comunitat?
Per tal d’establir vincles amb el territori, el Centre d’Art Tecla Sala s’ofereix com un espai de
trobada i d’expressió on poder teixir comunitat, reconèixer la diversitat, fer xarxa i explorar
plegats les possibilitats que ofereix l’art.
A partir de les exposicions Teixint identitats, Estado de Malestar
(malestar_exhuberancia_anomalía), de Maria Ruido despleguem un programa d’activitats
que volen establir relacions amb el territori i teixir vincles, compartir el patiment col·lectiu i
donar-li veu. Sota l’Óssa Major d’Àngels Ribé ens permetrà repensar la nostra relació amb la
natura i connectar amb les formes de vida vegetal que s’obren pas a les ciutats.
A banda de les activitats educatives vinculades a les exposicions, oferim l’espai Toca Tecla, una
activitat de joc per als infants, un espai sensorial, amb materials diversos i amb mínimes
consignes, on tenen cabuda l’espontaneïtat i la diferència.
Paral·lelament, continuem participant en el programa Fem Tàndem L’H amb l’Escola Pau
Casals i l’Escola Pau Sans de l’Hospitalet, un treball que es desenvolupa al llarg de tot el curs a
partir de la programació del Centre d’Art i que incideix en el paper transformador que pot tenir
l’art a les escoles.
Per al públic general i familiar proposem diferents activitats vinculades a aquestes exposicions
que es desplegaran al llarg de la temporada. A fi de continuar el vincle amb els nostres veïns,
tornem a oferir una visita per a persones amb el seu gos i per tal d’acostar-nos a la comunitat
proposem Teixint comunitat, una trobada festiva intergeneracional.
Us esperem un any més per descobrir plegats la nova programació i viure-la junts. Estigueu
atents a les nostres xarxes socials on anirem compartint i informant de les novetats i del que
va passant!

Centre d’Art Tecla Sala
PROGRAMACIÓ EDUCATIVA TEMPORADA 2019-2020

EXPOSICIONS AMB ACTIVITATS EDUCATIVES


Teixint identitats
Activitats educatives: del 22 d’octubre al 28 de novembre de 2019.
Adreçat a: educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació especial,
entitats, esplais i adults.



Maria Ruido. Estado de malestar (malestar_exhuberancia_anomalia)
Activitats educatives: del 26 de novembre al 15 de desembre de 2019.
Adreçat a: batxillerat, cicles formatius, educació especial, entitats i adults.



Àngels Ribé. Sota l’Óssa Major
Activitats educatives: del 14 de gener al 30 d’abril de 2020
Adreçat a: educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació
especial, entitats, esplais i adults.

ACTIVITATS TALLER


Toca Tecla
Activitat de joc i exploració. Activitat autònoma.
Dates: del 5 de maig al 28 de maig de 2020.
Adreçat a: educació infantil i 1r de primària.

FEM TÀNDEM L’H


Projecte transversal entre educació i cultura.

ACTIVITATS VINCULADES A LES EXPOSICIONS


Visites i tallers per a públic general i familiar.



Activitats específiques per a la comunitat.

EXPOSICIÓ
Teixint identitats
Dates de l’exposició: del 10 d’octubre de 2019 al 26 de gener de 2020

Durant la segona meitat del segle XX algunes artistes van recuperar tècniques fins aleshores
“impròpies” de la pràctica artística; Louise Bourgeois, Magdalena Abakanowicz, Sheila Hicks,
Eva Hesse i Annette Messager van ser algunes de les pioneres a introduir el cosit, el brodat i el
teixit dins del món de l’art, trencant així amb els convencionalismes del món artístic.
Actualment hi ha un ampli grup de creadores i creadors que, conscients que el tèxtil i les
tècniques que se’n deriven s'han associat tradicionalment a la condició femenina, les valoren
com una herència cultural per incorporar-les a la seva pràctica artística.
“Teixint identitats” aplega el treball de 31 artistes que, independentment del seu sexe,
recuperen el cosit, el brodat i altres tècniques de caràcter artesanal per treure-les de
l’anonimat i incorporar-les als seus processos creatius. Les obres que es presenten tenen el
nexe comú del teixit i exploren qüestions relacionades amb el gènere, la identitat, l’àmbit
domèstic o el personal, així com temàtiques socials i mediambientals.

© Fanny Galera, Ilusiones, 2014

©

Jesus Monteagudo Guerra, Sinónimos, 2014

Visita + taller
Teixint identitats
Adreçada a: educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació especial, entitats,
esplais i adults.
Dates: del 22 d’octubre al 28 de novembre de 2019
Durada de l’activitat: 1 h 30 min

A partir del conjunt d’obres que haurem vist en el recorregut per l’exposició, proposarem al
grup pensar i crear una instal·lació sobre la idea de la identitat fent servir diferents peces de
roba i d’altres complements.
Ens preguntarem sobre la pròpia identitat i la dels altres. Qui sóc jo? Què diu la roba de
nosaltres? Com em relaciono amb els altres? Quines coses tenim en comú i quines ens
diferencien?
A partir d’una dinàmica de grup i fent servir diferents materials com la llana, la ràfia o el cordill
proposarem teixir converses entre els participants per descobrir altres i noves maneres de
relacionar-nos i comunicar des del respecte i la tolerància.

© Silvia Molinero, Tejiendo conversaciones, 2018

EXPOSICIÓ
MARIA RUIDO. Estado de malestar
(malestar_exhuberancia_anomalia)
Dates de l’exposició: del 16 d’octubre de 2019 al 12 de gener de 2020

A partir d’alguns textos de Mark Fisher, Franco Berardi i Santiago López Petit, així com
d’algunes converses amb filòsofs, psiquiatres i persones afectades o diagnosticades de
malalties psíquiques, especialment amb el col·lectiu d’activistes InsPIRADAS de Madrid,
“Estado de Malestar (malestar_exhuberancia_anomalía)” es presenta com un assaig visual
sobre la simptomatologia social i el patiment psíquic en temps de realisme capitalista, sobre el
dolor que ens provoca el sistema de vida en què estem immersos i sobre quins llocs i accions
de resistència o canvi podem construir per combatre’l.
El seu treball fa una anàlisi de l’ansietat col·lectiva, la depressió i les peculiars malalties del
capitalisme informacional. Al mateix temps, proporciona una visió de la tristesa generalitzada i
desarticulada, que troba els seus millors pal·liatius en el consumisme i la farmacologia.
María Ruido ha estat la guanyadora de la 4a edició del Premi de Videocreació (2018),
promogut per la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya*, Arts Santa Mònica, el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i LOOP Barcelona.

* La Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya està configurada per: ACVic Centre d’Arts
Contemporànies; Bòlit, Centre d’Art Contemporani, Girona; Centre d’Art Contemporani de
Barcelona - Fabra i Coats; Lo Pati Centre d’Art Terres de l’Ebre, Amposta; M|A|C Mataró Art
Contemporani; Centre d’Art la Panera, Lleida; Centre d’Art de Tarragona; Centre d’Art Tecla
Sala, l’Hospitalet de Llobregat.

© Maria Ruido, Estado de Malestar, 2018

Visita + taller
Taller de pancartes
Adreçada a: batxillerat, cicles formatius, educació especial, entitats, esplais i adults.
Dates: del 26 de novembre al 14 de desembre de 2019
Durada de l’activitat: 2 h
Un cop vist l’assaig visual Estado del malestar, convidarem les persones a dissenyar una
pancarta. Aquest element de comunicació, reivindicació o celebració serà un suport per donar
veu, proposar consignes i celebrar la diversitat. El taller de pancartes vol ser un espai
d’expressió i de suport col·lectiu al malestar que totes les persones acumulem per una o altra
raó.

© Maria Ruido, Estado de Malestar, 2018

Trobada festiva intergeneracional.
TEIXINT COMUNITAT
Adreçada a: comunitat vinculada a la programació del Centre d’Art Tecla Sala i a persones
interessades.
Data: diumenge 15 de desembre: d’11.30 h a 14 h
Per a més informació vegeu activitats vinculades (última pàgina)

EXPOSICIÓ
ÀNGELS RIBÉ. Sota l’Óssa major
Dates de l’exposició: del 14 de novembre de 2019 al 31 de maig de 2020

Prenent com a punt de partida la novel·la autobiogràfica L’enamorat de l’Ossa Major de
l’escriptor polonès Sergiusz Piasecki, l’exposició ofereix, en clau de present, una lectura del
treball d’Àngels Ribé que incideix en una de les seves principals línies d’investigació al llarg de
la seva trajectòria: la connexió emocional amb la natura.
Allunyada de qualsevol voluntat retrospectiva, la mostra convida a un recorregut flexible i
lliure per la pràctica de l’artista, tot establint vincles discursius i intuïtius entre peces que
abasten des de finals dels anys seixanta del segle XX fins a l’actualitat. Aquesta posada en
escena, on afloren i dialoguen més de cinquanta anys de dedicació a l’art , no només ens
permet connectar amb el pensament d’Àngels Ribé, sinó que a més ens interpel·la sobre les
nostres pròpies relacions amb l’entorn natural. En definitiva, i com bé narra Piasecki, tots som
cossos que caminem en la foscor. I d’això tracta Sota l’Óssa Major, de l’èpica íntima de seguir
endavant.

© Àngels Ribé. Associations. Cut: solutions of the skin’s
continuity, 1973 | Cortesia de l’artista.
© Àngels Ribé. Nopasaran, 2014 | Cortesia de l’artista.

Visita dinamitzada
Àngels Ribé. Sota l’Óssa Major
Adreçada a: educació infantil i 1r de primària.
Dates: del 28 de gener al 30 d’abril de 2020
Durada de l’activitat: 1 h

On és l’Àngels? A partir d’aquest fil conductor i de les obres que anirem descobrint a la sala
d’exposicions, proposarem als infants endinsar-nos dins el món d’aquesta artista que ha trobat
a la natura la seva font d’identificació i inspiració.
Acompanyarem els infants a buscar l’Àngels Ribé a partir del joc i la descoberta i la trobarem
amagada darrere de formats tan diferents com la performance, la instal·lació, l’escultura, la
fotografia.

© Àngels Ribé. Baklit (Self), 2014 |
Fotografia: Palma Dotze Galeria.

Visita + Taller
Àngels Ribé. Sota l’Óssa Major
Adreçada a: primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació especial, entitats, esplais i
adults.
Dates: del 14 de gener al 30 d’abril 2020
Durada de l’activitat: 2 h
L’obra d’Àngels Ribé centra el seu interès en les accions, amb la inclusió d’elements i materials
en la naturalesa, el treball sobre l’espai, el propi cos i la integració de les formes geomètriques.
Activarem el cos per posar la mirada en aquelles petites coses, que de vegades passen
desapercebudes en el dia a dia, i posarem l’accent en l’observació de les meravelles tan
d’origen natural com de caràcter artificial situades en l’entorn que ens envolta.
Després de la visita a l’exposició anirem al taller i realitzarem un exercici pràctic a partir
d’elements del món natural i cultural que posarem en relació a partir de la instal·lació, la
fotografia o l’acció.

ESPAI DE JOC I DE DESCOBERTA
TOCA TECLA
Al Servei Educatiu volem promoure maneres de fer que fomentin la creativitat dels infants i els
acostin a l’art a través d’un espai sensorial i estimulant. Us proposem fer i desfer a partir de
materials diversos, un espai per al joc i la lliure exploració. 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.

TOCA TECLA COLOR
Adreçada a: cicle infantil i 1r de primària
Dates: del 5 de maig al 28 de maig de 2020
Durada: 1 h

Aquesta temporada estem preparant una nova proposta de joc i d’exploració per a l’espai Toca
Tecla. En els darrers anys aquest espai ha girat al voltant de temàtiques diverses com el
reciclatge, els materials de rebuig o el color. Per aquesta temporada us presentarem un espai
relacionat amb les noves exposicions en curs.
A l’espai Toca Tecla proposem una activitat on la posició de l’adult adopti una actitud no
directiva i d’observació, on relacionar-nos amb els materials i amb l’art, amb els altres i amb
nosaltres mateixos. Una proposta per inventar, experimentar, créixer, córrer riscos, trencar les
regles, equivocar-se… i divertir-se.
ACTIVITAT AUTÒNOMA L’educadora del Centre d’Art Tecla Sala introdueix l’activitat i el
desenvolupament de la sessió és a càrrec dels mestres del grup.

PROJECTE TRANSVERSAL
FEM TÀNDEM L’H

El projecte Fem Tàndem L’H pretén teixir aliances entre les àrees d’educació i cultura
mitjançant la vinculació entre un centre educatiu i un equipament cultural de la ciutat.
L’objectiu és singularitzar una escola amb un aprenentatge artístic, per tal de millorar
el prestigi dels centres educatius en el seu entorn immediat, el barri, enfortint la
comunitat educativa i introduint-hi noves metodologies de treball.
El Centre d’Art Tecla Sala, a través del Servei Educatiu, continua el projecte establert
els anys anteriors amb l’Escola Pau Casals i l’Escola Pau Sans en aquesta iniciativa de
ciutat, a partir de projectes artístics que giren entorn les exposicions de cada
temporada.

Escola Pau Casals

El curs 2018 – 2019 les dues escoles han articulat cada una els seus projectes
conjuntament amb el servei educatiu. A l’Escola Pau Casals, a partir de la pregunta que
llançava l’artista Eugenio Ampudia, I tu què has fet per l’art? es va desenvolupar un
projecte interdisciplinari, Nosaltres juguem amb l’art, on es van implicar tots els àmbits
per a la seva realització (àmbit lingüístic, matemàtic, d’educació física, llengua
estrangera i de visual i plàstica) .

PROJECTE TRANSVERSAL
FEM TÀNDEM L’H

D’altra banda, l’Escola Pau Sans continua el seu projecte de treballar l’assignatura de
coneixement del medi natural, social i cultural a través de l’art i de la programació del
Centre d’Art Tecla Sala. L’escola fa uns anys ha iniciat un canvi metodològic amb
l’objectiu de fomentar la innovació pedagògica i potenciar l’èxit educatiu. Arran de
l’exposició d’Eugenio Ampudia, el curs 2018 -2019 s’ha realitzat una doble exposició,
tant a l’escola com al Centre d’Art, amb el recull dels treballs realitzats durant tot el
curs, que ha pres per títol L’art és necessari? Amb aquesta pregunta hem volgut
compartir la reflexió sobre quin és el paper de l’art en l’educació.

Escola Pau Sans

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.

ACTIVITATS VINCULADES
A banda de les visites programades per a grups i centres educatius, al llarg de la temporada
oferim activitats per a públic familiar així com per públic general. A partir de les exposicions
que acollirà el Centre d’Art es desplegaran accions per convidar a les persones a expandir la
seva experiència a les sales i viure el Centre d’Art d’una manera més propera.
MARIA RUIDO. Estado de malestar (malestar_exhuberancia_anomalía).
-

Visita + taller per a adults

-

Data: dimecres 27 de novembre, de 18h – 20h

TEIXINT COMUNITAT.
-

Trobada festiva intergeneracional

-

Adreçada a: comunitat vinculada a la programació Centre d’Art Tecla Sala i persones
interessades.

-

Data: diumenge 15 de desembre: d’11.30h a 14h
Acció participativa adreçada a la comunitat per convidar les persones a realitzar dos
tallers vinculats a les exposicions de la tardor. Aquesta iniciativa vol oferir un espai de
trobada i convivència per a les persones on tingui cabuda la autorepresentació, la
manifestació de les diferents veus i la celebració de la diversitat.

Acció TRANS TRANS TRANS TRANS TRANS, Equipo Palomar, Nit dels Museus, 2018

ANGELS RIBÉ. Sota l’Óssa Major (Dates a concretar)
-

Vine al centre d’art amb el teu gos
Visita comentada per a veïns de la Torrassa i la Florida amb el seu gos.

-

Art en família. Activitats per a famílies amb infants de 4 a 12 anys.

-

Visita + taller per a adults

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?id=1

EN CAS QUE US QUEDEU SENSE PLAÇA PER FER LES ACTIVITATS EDUCATIVES ens podeu
escriure un correu amb l’activitat que us interessa, el nom de l’escola i el nombre d’alumnes.
Contactarem amb vosaltres en cas que hi hagi cancel·lacions o obrim noves places.

