Pigments de fang i vi

L’art com a vehicle d’expressió i coneixement
Pigments és un projecte en comú de la Marta i la Rebeca, per fusionar la pintura amb vi (sense
alcohol) i la ceràmica. Volem transmetre les nostres experiències i compartir -les en diferents
tallers. Amb aquests tallers donem a conèixer el nostre ofici i fent que els infants gaudeixin
d’una experiència molt enriquidora.
Amb les seves mans i la seva imaginació es convertiran en petits-grans artistes.
Conèixer la cultura del terrisser i de la vinicultura a través de l’art ens portarà a una nova
manera d’entendre -la.
El vi i el fang ens transmeten la seva història.
El vi, vivim en terra de vins, de grans vins i amb aquests tallers volem que ens parli fora d’una
copa, que ens transmeti el valor de l’esforç de les mans que l'han treballat, que ens parli de
l'entorn i del terreny on ha crescut, del seu color, etc.
El fang ens proporcionarà gaudir amb la textura i els diferents colors cromàtics que ens dóna la
terra.

Objectius del taller
Descobrir la pintura amb vi sobre ceràmica, una forma d’expressió diferent, a través de la qual
ens endinsem en el coneixement d’un producte molt present i important de Catalunya.
A través dels continguts del taller, els alumnes descobriran les diferents varietats de sòl, de
raïm, tipus de vi i els seus colors expressant aquests elements sobre una peça de fang cuita.
Tots els tallers estan adaptats a cada nivell.
Procés de treball
La Marta i la Rebeca ens introdueixen en el seu ofici amb un vídeo.
A través del vídeo treballaran la idea.
Cada infant plasmarà la seva idea dibuixant amb una làmina que la pintaran amb vi (sense
alcohol),
un cop definit l’esbós pintaran amb vi sobre la peça de ceràmica cuita.
Durada del taller
El taller té una durada aproximada d’una hora.

Escoles

PECES A ESCOLLIR:
bol, platet o marc - a partir de P5
Preu:7€/infant

pàmpols, copa, porró o canti - a partir de 4rt
Preu: 8€/infant

*Per fer l’activitat es necessita un mínim de 35 infants
*Preu per desplaçament 0.5€/Km
En el cas que l’escola estigui treballant amb un tema concret es podria valorar la possibilitat de fer una peça
concreta de ceràmica i una decoració amb pintura amb vi (sense alcohol) que fes referència.
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