NADAL A LA PANERA
El Centre d’Art la Panera realitza durant els períodes de
vacances escolars tallers d’artistes adreçats a un públic
d’edats compreses entre els cinc i els dotze anys.
Aquestes activitats tenen l’objectiu d’apropar els més
joves als diferents llenguatges artístics de l’art
contemporani a través d’artistes i creadors.

PLACES LIMITADES.
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: Divendres, 17 de desembre de 2010
PREU PER TALLER: 5 €
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: Pl. de la Panera, 2. Lleida / Tel. 973 262 185 /
educaciolapanera@paeria.es / www.lapanera.cat
Títol: Gravant! Explorant
Explorant l’art cinematogràficament
Edat: de 9 a 12 anys
Horari: d’11 a 14 h
Dies: 28 i 29 de desembre de 2010

En aquest taller intentarem donar resposta a
preguntes com: què és un centre d’art?, què és
l’art contemporani?, un centre d’art és la casa
de l’art, la casa dels que l’estimen? A aquestes
i altres preguntes respondran les creacions
realitzades pels participants en el taller que,
després
d’un
procés
de
recerca
i
d’experimentació fotogràfica o videogràfica,
iniciaran els seus muntatges, amb la
incorporació de veu, sons i música.
Llum i foscor, parets blanques, pantalles, sostres, terres, visitants, sons, colors i formes,
textos, silencis. Durant la primera jornada del taller els participants exploraran el Centre amb
la càmera, i en descobriran les potències expressives: què i com cal enquadrar, com s’ha de
captar la llum i la foscor. En la segona jornada, els participants elaboraran els muntatges
audiovisuals amb un programa d’edició de vídeo. Les peces resultants integraran fotografies,
plans, sons i els textos escrits i gravats pels participants.
A Bao A Qu (www.a-abaoaqu.org) és una associació que desenvolupa diversos projectes que
vinculen creació artística i educació. Entre els seus projectes destaquen «Cinema en curs»
(www.cinema-en-curs.org), posat en marxa el 2005–2006, i «Creadors EN RESiDÈNCiA als
instituts» (www.enresidencia.org), iniciat el 2009–2010. També duu a terme activitats de
manera independent i en col·laboració amb diverses entitats i institucions.

Títol: ESCOLTA!!! Creem a partir
partir dels sons.
Edat: de 5 a 8 anys
Horari: d’11 a 14 h
Dies: 4 i 5 de gener de 2011

En aquest taller, mitjançant gravadores
portàtils i procediments creatius,
escoltarem,
reproduirem
i
enregistrarem sons relacionats amb
l'exposició «Imatges i Sons en
Extinció» de la Panera.
També aprendrem a valorar els sons
que ens envolten, com una manera
d'entendre i d’explicar com vivim i com
és el nostre entorn. I utilitzarem el
propi cos i objectes diversos per fer
improvisacions musicals i generar
paisatges sonors.
Durant aquestes activitats parlarem també sobre les qualitats del so i com ens afecten, la
informació que ens donen i les sensacions que ens provoquen.
Els sons del taller i un bloc amb el seguiment de les activitats es presentaran finalment al
web del projecte educatiu en xarxa: http://tallers.freesound.org/.
«Sons
«Sons de Barcelona»
Barcelona»
«Sons de Barcelona» és un projecte iniciat el 2008 pel Grup de Recerca en Tecnologia
Musical (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra, en el context del projecte «Freesound.org»
(premi Ciutat de Barcelona 2006 i BMW 2008).
L’objectiu de «Sons de Barcelona» és contribuir a desvetllar l’interès per allò sonor. Per
aconseguir-ho, oferim tallers a escoles, universitats, centres cívics, biblioteques, centres d’art,
etc., en què presentem als participants diferents maneres de pensar i de treballar amb el so i
les eines tecnològiques que ho fan possible, tot utilitzant sempre procediments creatius. Les
experiències realitzades en aquests tallers es publiquen en blocs, i els sons enregistrats es
reuneixen en un mapa al lloc web. El web és públic i qualsevol persona pot registrar-s’hi,
escoltar, comentar, descarregar i reutilitzar aquests sons, que es presenten sota una llicència
Creative Commons.
«Sons de Barcelona» ha realitzat tallers en diverses escoles i instituts de Barcelona, a la
biblioteca Vila de Gràcia i a la Universitat de Girona, entre d’altres, i ha participat en debats i
congressos, com les Jornades sobre Paisatge Sonor al CCCB (2008) o les Jornades de
Pedagogia de l’ESMUC (2010).
http://projectes.freesound.org/

