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Tecla Sala. El Servei Educatiu del centre artístic inicia un nou programa d’activitats

Ensenyar les
claus de l’art
Per quart any consecutiu el Servei Educatiu
del Centre d’Art Tecla Sala endega un nou
programa d’activitats gratuïtes per acostar la
creació contemporània a tots els públics

E

stimular i promoure esperits
crítics envers la producció
artística i fidelitzar nous públics és l’objectiu del programa educatiu que presenta el
Centre d’Art Tecla Sala. Les activitats inclouen tallers experimentals
i visites guiades i dinamitzades al
voltant de les exposicions programades en l’equipament. Totes elles
persegueixen acostar l’art de manera creativa, participativa i pràctica a
particulars, famílies, escoles i instituts, entitats i altres col·lectius.
Segons Teresa Rubio, coordinadora del Servei Educatiu, “la nostra
tasca ens permet escurçar distàncies amb la creació contemporània
i desfer prejudicis”. La metodologia

Visites guiades
i dinamitzades i
tallers experimentals
adaptats a tots els
públics
de treball l’adapten al nivell i a les
necessitats de cada grup. “Per
exemple, les visites d’infants es
dinamitzen amb jocs i amb manipulació de materials per connectar

l’obra al llenguatge dels nens”, diu.
La primera activitat serà el pròxim
28 de setembre, quan es presentarà el conjunt de la programació
i es realitzarà una visita guiada a
l’exposició El geni de les coses,
que obre la temporada artística. Pel
que fa als tallers, que consisteixen
a fer un exercici pràctic per apropar
el públic als processos de creació,
enguany n’hi ha dos de nous. D’una
banda, El cos parla, adreçat a estudiants, on es treballarà el dibuix i

Activitat d’escolars al Centre d’Art Tecla Sala

Onze mirades contemporànies sobre la quotidianitat
yyy Un total d’onze artistes
contemporanis participen en la
mostra col·lectiva El geni de les
coses, exposició que acull el
Centre Cultural Tecla Sala fins
al 19 de desembre. Es tracta
d’onze propostes que exploren i
descodifiquen, amb imaginació
i amb cert esperit d’humor,
objectes i espais quotidians. A
través de formats diversos com
el vídeo, la fotografia, el cinema
o el software art, entre d’altres,
cada creador ens presenta un
aspecte inesperat i màgic de la
realitat més pròxima.

Una de les propostes artístiques de la mostra El geni de les coses

cedida pel tecla sala

el llenguatge corporal, i d’altra, les
visites-taller per a famílies. “És una
nova modalitat on convidem pares i
fills a recórrer la sala d’exposicions i
posteriorment els fem fer un exercici
pràctic”, comenta la coordinadora
del servei. En el cas d’altres tallers
es treballen les possibilitats volumètriques dels materials o la tècnica
del frottage (fregar un llapis sobre
paper per obtenir textures).
El curs passat, 5.000 persones
i 40 escoles i entitats van fer ús
del servei. Segons Teresa Rubio,
“aquests resultats demostren el
potencial que té l’art com a eina
educadora”. Les activitats són totalment gratuïtes i només requereixen
d’inscripció prèvia. y

