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El Museu Abelló presenta un nou cicle a L’Aparador des
d’una mirada educativa de l’art
El proper dissabte, 4 de febrer, a les 6 de la tarda, el Museu Abelló presenta
el nou cicle de L’Aparador, a càrrec d’Experimentem amb l’ART. El cicle
ens proposa diferents intervencions que tenen l’educació com a eix
vertebrador.
D'enamorar-se així, d'equivocar-se així, d'exposar-se així, és el títol del cicle,
a cura d'Experimentem amb l'ART: Dolors Juarez, Judit Onsès i Isaac Sanjuan.
El nou cicle expositiu, que s’allargarà fins al maig de 2018, parteix de la idea de
posar l'educació al centre, posant l'èmfasi en les persones, en aquells cossos
que hi prendran part, en els afectes i emocions que seran motor dels processos
i decisions que s'hi prenguin.
El cicle comptarà amb quatre intervencions a L’Aparador i dues intervencions
transversals. La número 0 és el mateix títol del cicle, una acció artística de Jordi
Boldú a partir de dos versos lliures i robats al poeta Enric Casasses. La proposta
consta de la producció d’un adhesiu i la seva escampada per l’espai públic, i
també els espais íntims, de Mollet i més enllà. Alhora que actua com a títol del
cicle. La número 1 a càrrec d’Espai en Blanc, s’anomena Els nostres
pressentiments són veritat.
Tot seguit, es presentaran els reculls dels dos cicles anteriors: De com convertir
un museu en arena, a cura d'Oriol Fontdevila; i Fotografia emergent. Fonts i
derivacions, a cura d'Isabel Lázaro.
Adjuntem flyer.

Workshop per aprendre a desenvolupar una idea artística
D’altra banda, el mateix dissabte 4 de febrer, durant tot el dia, el Museu Abelló
ha organitzat un taller per aprendre a desenvolupar una idea artística. El
workshop anirà a càrrec de l’artista Sergi Selvas, guanyador del darrer
MolletArt’16.
De l’acció a la ficció (i viceversa), és un taller de creació de 6 hores de durada
(d’11 a 14 h i de 15 a 18 h) que proposa una metodologia basada en la traducció
de formats i les idees compartides. És un taller pràctic que té per objectiu produir
una acció individual o col·lectiva al final del dia.

El workshop és gratuït, però cal inscripció prèvia al Museu Abelló (Tel. 95 544 50
99 / museuabello@molletvalles.cat).
Adjuntem flyer.
Presentació del nou cicle de l’Aparador
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