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RAJOLES. Fangografies en el mur
Rajoles. Fangografies en el mur és un taller de dues sessions creat específicament per l’Habitació 1418 amb
el qual activar el pensament creatiu a través d’una pràctica-plàstica.
Ens iniciarem en el treball ceràmic sobre el plànol generant composicions mitjançant l’elaboració de rajoles
que, posteriorment, caracteritzarem a través del dibuix autogràfic.
El concepte de repetició estarà present en les dues sessions del taller.
En la primera, ens desplaçarem a la fàbrica de creació La Escocesa per submergir-nos en una dinàmica
de manufactura. Elaborarem les nostres pròpies rajoles de fang repetint un mateix patró formal i d’acció
convertint-nos en obrer@s per un dia. L’objectiu d’aquesta pràctica manual és aconseguir una destresa
tècnica i incorporar coneixements mitjançant el treball físic. Fabricarem les rajoles reproduint els mètodes
tradicionals de l’ofici.
En la segona sessió, ens instal·larem a l’aula de l’Habitació, i ens centrarem en la representació gràfica sobre
el plànol. Treballarem la repetició com a concepte per elaborar les diferents grafies en les rajoles, això
ens permetrà jugar i pensar diferents maneres d’actuar, compondre, representar... La idea és experimentar
mitjançant el dibuix maneres de veure i representar la realitat, observant les diferents solucions que cada
participant aportarà a les propostes de concepte que es proposin per dibuixar.
Les possibilitats d’acció que ens ofereix aquesta segona sessió inclouen el treball individual o col·lectiu, el tot
o el fragment la realitat o la ficció... Totes elles eleccions que cada participant haurà de pensar.
L’objectiu d’aquest taller és adquirir una sèrie de coneixements relatius al treball ceràmic en el plànol, així
com experimentar amb diferents maneres de crear a partir de la repetició d’un mateix element.

SÁBADOS 27 DE ENERO Y 3 DE FEBRERO DE 2018 DE 17H A 21H
SI TENS ENTRE 14 I 18 ANYS I VOLS PARTICIPAR EN AQUESTA
EXPERIÈNCIA, INSCRIU-TE GRATUÏTAMENT EN info@habitacio1418.org
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