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Que?
Els Tallers d'Estiu són projectes de dues setmanes amb classes magistrals, 
classes de dansa, música, 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 setmana –a través d'un fet social que nosaltres decidim a partir de les 
nostres realitats– proposem un projecte on la investigació, el coneixement i la 
creativitat s'entrellacen per generar una peça, una conclusió!

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 
transgredeixin 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 delimitem 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 envolta 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 A DIVENDRES

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?

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

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?

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!!!! 

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?

SEGONA SETMANA
DILLUNS A DIJOUS

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?

MIRAR PELS ALTRES — UN TALLER COMPLET

DIVENDRES
CONCLUSIONS — PERFORMANCE_INSTAL.LACIÓ
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