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Qui
Els Tallers d'Estiu són projectes de dues setmanes amb 5 classes ma-
gistrals, 5 classes de dansa, 5 de música, 5 propostes d'activitats 
paral·leles, un fet social i un projecte de creació.

La primera setmana es dota al nen d'eines i llenguatges per enriquir-lo i la segona setma-
na - a través d'un fet social que nosaltres decidim a partir de les nostres realitats - propo-
sem un projecte on la investigació, el coneixement i la creativitat s'entrellacen per gene-
rar una peça, una conclusió!

-

"MIRAR ÉS DECIDIR” 
John Berger



Qui
DadàBarcelona és una petita empresa que neix com a resposta a un buit social en el 
lleure infantil entès com a eina de creixement i no d'entreniment. Neix des de l'experièn-
cia pròpia, d'una mare que vol altres mirades per als seus fills, i vol ser una proposta arris-
cada per a gent petita però de grans aspiracions. És la voluntat ferma de deixar als nens 
un món millor i de donar-los-hi eines, informació i espai perquè puguin afrontar els nous 
reptes i ser, en definitiva, més lliures!
www.dadabarcelona.com

Els nostres projectes educatius es descomposen en Tallers d’Estiu, Workshops, Extraes-
colars i Colònies.
Els Tallers d'Estiu formen part d'un programa creatiu, educatiu i lúdic per a despertar, els 
mesos de la calor, la sensibilitat dels nens a través de diferents disciplines artístiques. El 
concepte es recolza de manera triangulada amb la dansa, la música i l’art. Es tracta d'un 
casal d'estiu intens, de quinze dies, on cada any l'art deriva en diferents disciplines per 
anar donant una amplitut a la mirada i als recursos. 

En l’edició de 2017 proposarem reptes als nen i nenes a través de les arts visuals - foto-
grafia, pintura, escultura, il.luminació, video -, per qüestionar-nos què veiem i aprendre 
a moure’ns i a escoltar davant d’una imatge; volem canviar la perspectiva i el punt de 
vista de com mirem les coses habitualment. Un viatge des de l’il·lusionisme al realisme 
on la ceguera també serà una guia per fer-nos visionaris de tot allò que està dins del 
nostre imaginari. Jugarem amb filtres, miralls, òptiques i els proposarem, socialment, 
mirar d’una altra manera: mirar pels altres!

-

"NOMÉS S’HI VEU BÉ AMB EL COR” 
El petit príncep



Què
EL CONCEPTE
L’Art de Mirar era una evidència pel Dadà: una manera de fer! Fa molts anys que treballem 
en aquest direcció i vam decidir fer-ho explícit.
A través de l’observació d’allò aparentment establert intentem que els nens transgredei-
xin la mirada per projectar cap a noves formes d’entendre el món d’una manera nova i 
pròpia. 
El projecte ha estat sempre una voluntat absoluta de MIRAR DIFERENT per poder trobar 
altres direccions!

Mirar és obrir un diàleg visual amb allò que tenim davant. On donem la nostra opinió 
sobre l'alteritat; una projecció d'allò que habita en la nostra memòria i d'allò que també 
la sorprèn. Com aprenem a parlar hem d'aprendre a mirar, per no mirar sempre al mateix 
lloc, per adquirir una consciència que ens permeti replantejar els marcs amb que delimi-
tem la realitat. 

També estem per admirar o embadalir-nos, fer treballar el nostre interior mentre al 
voltant el temps es para. Barrejar-nos i transformar-nos amb el que mirem amb força. 
Però també mirem per destruir la invisibilitat de certes realitats, que desapareixen rere 
filtres socials que ens han incultat. Treballar la mirada en els nens és construir la memòria 
i omplir-los de referents, no tan per etiquetar com per identificar-se amb el que els envol-
ta i generar empatia. Donar presència al que mirem per fer-nos presents. I perquè mirem 
amb empatia, mirem pels altres; mirem pels qui no poden veure, o pels qui no volen 
creure. 

Per què mirar és projectar i decidir a què donem presència i a què no. Començant per un 
mateix!

-

- "MIRA’M, 
I NO DEIXIS DE MIRAR-ME PERQUÈ, SINÓ, CAURIA EN EL BUIT!”
EL DIABLE I EL BON DÉU
Jean-Paul Sartre



Com
EL PROGRAMA

PRIMERA SETMANA

DILLUNS
PERCEPCIÓ 
T’has plantejat mai que el que veus no existeix? O que hi ha coses que no veiem però que 
existeixen? Has pensat mai en el moviment d’un caleidoscopi?

_ Matí
DANSA + MÚSICA + ACTIVITAT DADÀ
Elena Montes + Sons Barcelona + Equip Dadà
_ Tarda
CONCEPTE + DISSENY
Borja Martínez [LO SIENTO]

DIMARTS
MEMÒRIA
Mirar és decidir! o no? Podem caçar amb la càmara el que volem veure? Quin ull és el que mira?

_ Matí
ANEM A VEURE UNA OBRA D'ART
Estudi de l'Antoni Abad o Fundació Tàpies
_ Tarda
FOTOGRAFIA
Iris Humm

DIMECRES
SENSACIONS
Has pogut veure mai el work in process d'una obra d'art? I saps que es pot fer realitat l’imaginari 
amb les mans? Què és allò matèric que ens transporta?

_ Matí
DANSA + MÚSICA + ACTIVITAT DADÀ
Elena Montes + Sons Barcelona + Equip Dadà
_ Tarda
PINTURA
Clàudia Valsells

DIJOUS
PROJECCIÓ 
Has vist el color moure’s? Has pensat mai en canviar el color de les parets només mirant-les? Fer 
visible i invisible el que ens envolta, treure i posar ombres: tridimensionar!!!! 

_ Matí
EXPOSICIÓ SIMÓN 100
Antoni Arola
_ Tarda
LLUM I OBJECTE
Antoni Arola

DIVENDRES
CONSCIÈNCIA 
Quin moviment li podem donar a una imatge? I quina part podria ser real en aquest moviment? 
Som un tot si mirem des d’un sol punt de vista?

_ Matí
DANSA + MÚSICA + ACTIVITAT DADÀ
Elena Montes + Sons Barcelona + Equip Dadà
_ Tarda
VIDEO
Joan Rodón

SEGONA SETMANA

DILLUNS
FET SOCIAL_Mirar pels altres!
Has imaginat mai ser-hi i no poder veure-ho? Has pensat mai com et sentiries si ningú no et veiés? 
Podriem protegir als altres amb la nostra mirada?

_Matí
LA CEGUERA i LA INVISIBILITAT SOCIAL
ACIC [Associació catalana per a la integració dels Cecs] 
_ Tarda
PRIMERES IDEES PROJECTE DE CREACIÓ

DE DIMARTS A DIJOUS
MIRAR PELS ALTRES _ UN TALLER COMPLET
_ Tarda
DISSENY I ELABORACIÓ DEL PROJECTE
Silvia Costa

DIVENDRES
CONCLUSIONS _ PERFORMANCE  |  INSTAL.LACIÓ
_ Tarda
Silvia Costa + Pepi de Boissieu
VERNISSSAGE
Pepi de Boissieu

* Els àpats del migdia els serviran tots els dies
CANTINA DE PALO ALTO
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Quan i on
Dates
del 3 al 14 de juliol de 2017
Horaris
de 9.00 a 17.00h
On
Palo Alto
Pellaires 30
08019 Barcelona
Edat
de 5 a 12 anys
Sortides
A Barcelona ciutat
Preu
250€ SETMANA
450€ COMPLET (DUES SETMANES)
Descomptes per a germans

-

"SALVEU-ME ELS ULLS QUAN JA NO EM QUEDI RES.
VIURÉ, BO I MORT, NOMÉS AMB LA MIRADA” 
Miquel Martí i Pol



Fitxa Tècnica
Autoria
© DadàBarcelona 2017
Ester Rovira Carbonell
www.dadabarcelona.com

Idea
Georgina Oliva + Ester Rovira
Equip Dadà
Georgina Oliva i Tiphaine de Rouge
Artistes convidats
Antoni Arola  Dissenyador  www.estudiantoniarola.com
Pepi de Boissieu  Dissenyadora i artista  www.pepideboissieu.com
Silvia Costa  Artista  www.silvia-costa.com
Iris Humm  Fotògrafa  https://www.instagram.com/irishumm/
Borja Martínez  Dissenyador gràfic  www.losiento.net
Elena Montes  Ballarina  https://vimeo.com/elenamontesviza
Joan Rodón  Videoartista  http://dluxdsign.com
Ilaria Sartori  Antropòloga  http://barcelona.freesound.org
Clàudia Valsells  Artista  www.claudiavalsellsartwork.com

Una exposició
DIUMENGE
Oriol Vilanova
FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES

Un documental per mirar
AMB FILOSOFIA_ La mirada
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/amb-filosofia/la-mirada/video/5662351/

Un bon llibre
MANERES DE MIRAR
John Berger

-

Facebook
www.facebook.com/DadaBarcelonaProjectesEducatius/
Instagram
www.instagram.com/dadabarcelona/



Imatges
EL CARTELL
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Més info
DadàBarcelona
DadàBarcelona és una petita empresa que neix com a resposta a un buit social en el lleure infantil entès com 
a eina de creixement i no d'entreniment. Neix des de l'experiència pròpia, d'una mare que vol altres mirades 
per als seus fills, i vol ser una proposta arriscada per a gent petita però de grans aspiracions. És la voluntat 
ferma de deixar als nens un món millor i de donar-los-hi eines, informació i espai perquè puguin afrontar els 
nous reptes i ser més lliures. 
www.dadabarcelona.com

Ester Rovira Carbonell
Dissenyadora industrial, interiorista i amant del món de l’art i l’arquitectura en totes les seves vertents. Amb 
la mirada multidiscipliar ha dirigit DUEDISSENY - un estudi d’interiorisme i espais efímers a Barcelona - 
durant dotze anys amb Ivan Morros i ha dissenyat i produït roba per a nens a DRAP DE BRI. Li agrada molt dir 
i explicar que el món es pot mirar d'una altra manera - la pròpia - i que tothom hauria de trobar la seva! 
Actualment dirigeix DADÀBARCELONA on es dedica a la creació de projectes artístics i educatius per a 
infants. 

Georgina Oliva
Llicenciada en Direcció escènica i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha treballat com ajudant 
de direcció i producció d’espectacles per a diversos teatres i directors a Barcelona i Brussel·les, entre ells 
Àlex Rigola i Fabrice Murgia. Actualment dirigeix projectes propis a mig camí entre les arts escèniques i 
audiovisuals amb la productora Kepler Mission Films. Desde 2014 col·labora amb DadàBarcelona en el 
disseny i execució de projectes artístics per a infants. 

-

Projecció | Llum i objecte
ANTONI AROLA
Dissenyador format a l’escola Eina. La seva eterna i contínua recerca de la bellesa, inspirada en altres cultu-
res i la seva visió tan especial de la llum, li confereixen una versatilitat singular.  Premi nacional de disseny 
l’any 2004 
www.estudiantoniarola.com

Conclusions  |  Vernissage
PEPI DE BOISSIEU
Pepi de Boissieu dirigeix un estudi creatiu en què l'alimentació és l'eix central. Utilitza el disseny i l'art per 
crear projectes, situacions i esdeveniments personalitzats. El menjar és una potent eina de comunicació i al 
mateix temps un mitjà per a la generació d'experiències.
www.pepideboissieu.com

Percepció  |  il.lusionisme i Òptica
SILVIA COSTA
Directora i intèrpret, es va graduar en 2006 en Arts Visuals i Arts Escèniques a la Universitat IUAV de Venècia. 
Des de l'any 2007, juntament amb el músic i compositor Lorenzo Tomio, va iniciar un treball creatiu íntim per 
a l'escena. Les seves obres s'han presentat en alguns dels principals festivals italians i internacionals més 

rellevants. Des de 2012, arran d'un encàrrec del festival de UovoKids a Milà, comença un procés de creació 
de les obres instal·latives-performativa dedicades als infants. Des de 2006 treballa com a actriu amb la 
companyia Societas Ra�aello Sanzio, i com a col·laboradora artística en produccions del director d'òpera 
Romeo Castellucci.
www.silvia-costa.com

Memòria  |  Fotografia
IRIS HUMM
Nascuda a Milà, Itàlia, el 1988, de pare suís i mare d'origen francès asiàtic. Actualment resideix a Barcelona i 
encara està tractant d'esbrinar d'on és. Fent un munt de fotografies i, de vegades filmant, també.
www.irishumm.net

Concepte  |  Disseny gràfic
BORJA MARTÍNEZ
Al dissenyador gràfic Borja Martínez (Barcelona,   1974) li apassiona el què fa, per això ha triat per al seu estudi 
la denominació de LoSiento. Premiat amb el Laus i el Grand Laus i format a Londres, a Martínez li queda curt 
el disseny del cos humà i voldria tenir tants braços com un pop.
www.losiento.net

Mirra |  So
ILARIA SARTORI
El projecte Phonos és una iniciativa del Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu 
Fabra en col·laboració amb la Fundació Phonos. Amb aquest projecte es volen promoure activitats culturals 
relacionades amb la recerca en tecnologia musical. Contribuint a fer que els resultats de la recerca en 
aquest camp tinguin un impacte directe en el món cultural i artístic, fomentant la innovació i la confluència 
entre música i tecnologia.
www.mundodesonidos.com i www.barcelona.freesound.org/

Mirar  |  Moviment
ELENA MONTES
Graduada en dansa contemporània i cursant magisteri en educació infantil. Ha format part de companyies 
com IT Dansa i Thomas Noone i en l’actualitat està immersa en diferents projectes de dansa propis. Compa-
gina la seva trajectòria professional amb tres de les seves altres passions: l’ensenyament, la fotografia i la 
narrativa. 
www.vimeo.com/elenamontesviza

Consciència  |  Video
JOAN RODÓN
Artista visual resident a Barcelona. Comença la seva carrera profesional l'any 2000 i des de llavors ha realit-
zat reconeguts dissenys audiovisuals per òperes, musicals, events i sobretot espectacles teatrals deixant 
sempre una empremta reconeixible d'elegància, impacte visual i coherència escènica. Destaquen Inframón 
- Teatre Lliure (Bcn), Misántropo - Cia Kamikaze (Madrid) o Iolanta  - Metz i Nancy (França)
www.dluxdsign.com

Sensacions  |  Pintura
CLÀUDIA VALSELLS
Pintora autodidacta, el 1992 es llicencia a l'Institut Supérieur de Peinture Van Der Kelen et Logelain, Bruxelles, 
Belgique. Funda Arts & Claus, empresa especialitzada en la pintura i el color aplicats a l'arquitectura i el 
disseny. És artista especialista en el color que va descobrir la pintura a través de la pintura mural.
www.claudiavalsellsartwork.com
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Per a més informació
Ester Rovira
606 015 839
hola@dadabarcelona.com

DadàBarcelona
Lope de Vega 106, 3r  
08005 Barcelona
T + 34 933 075 369 
www.dadabarcelona.com

COL.LABORADORS

ACIC
Associació catalana
per a la Integració
del Cec (ACIC)


