El Museu del Taulell posa en marxa un nou taller familiar dins del programa
educatiu "Dissabtes de ceràmica".

ACTIVITAT: "GAUDÍ & TRENCADÍS"
DESTINATARIS: Tots els membres de la família
DATA: 17 d’abril de 2021
HORARI: 11.00 a 14.00 h
LLOC: Museu del Taulell «Manolo Safont»

Dissabtes de ceràmica és una iniciativa de l'Ajuntament d'Onda que consisteix en tallers
ceràmics per a famílies al Museu del Taulell els dissabtes al matí. Continuant amb una de
les funcions principals del centre museístic: la difusió i educació entre els més petits, i
amb el propòsit d'apropar el Museu a un públic divers s'han programat activitats
didàctiques en les que puguin participar tots els membres d'una mateixa família. Els tallers
es desenvolupen alguns dissabtes al matí de les 11:00 a les 14:00 hores, amb l'objectiu
que les famílies puguin aprendre junts i gaudir d'una manera diferent.
La propera sessió està programada per al dissabte 17 d’abril. En aquesta ocasió,
estrenem nova proposta didàctica a partir de l’exposició temporal GAUDÍ & TRENCADIS
on es pretén apropar a grans i menuts a distints processos i tècniques ceràmiques de
decoració per a realitzar la nostra pròpia creació artística. Per a inspirar-nos, prendrem
com a punt de partida les peses que trobem a l’exposició temporal, que ens parlen de la
tècnica del mosaic ceràmic en general i del trencadís en particular, tècnica que vas ser tan
utilitzada pel mestre arquitecte, mundialment reconegut, Antoni Gaudí.

El trencadís va esdevenir un recurs decoratiu molt innovador a principis del s. XX, amb
grans admiradors però també amb molts detractors. Però sens dubte no passava
desapercebut, no solament pels resultats espectaculars de cromatismes, sinó també per
les possibilitats arquitectòniques d’adaptació a formes corbes i la innovació que va
suposar el fet de la reutilització de materials de rebuig.
La cultura visual mediterrània, està plagada d’exemples de mosaics ceràmics. El Parc
Güell de Barcelona, és un dels exemples més cridaners d’aquesta manera d’entendre
l’arquitectura modernista, tant lligada a la natura i amb el gran dinamisme de colors i
formes realitzades a partir de fragments de taulells i vidres.

Durant la visita a l’exposició temporal del Museu, anem a descobrir la tècnica del mosaic
ceràmic i les seves possibilitats. Anem a conèixer una tècnica decorativa a partir de
múltiples exemples d’edificis emblemàtics on s’ha utilitzat, però també reflexionarem sobre
el reciclatge aplicat a l’art i la utilització de materials de rebuig per fer les nostres
creacions artístiques. A més, l’exposició ens guarda una sorpresa, vorem la influència de
les fàbriques de taulells d’Onda en les decoracions modernistes, vorem com models de
taulells que els nostres avantpassats varen desenvolupar a Onda, varen ser utilitzats en el
trencadís que decora els bancs del Parc Güell, però... Millor descobrir-ho al Museu, no?

Les famílies que desitgin participar en la sessió del proper 17 d’abril podran realitzar
reserva telefònica trucant al Museu del Taulell (964 77 08 73) a partir del dimarts 6 d’abril
i fins al dia d'abans de la seva celebració o fins arribar al límit de 20 places; llavors s'obrirà
llista d'espera. Les taxes per a poder realitzar l'activitat s'han establert en 3€ per
participant, sent gratuït per a menors de 4 anys, persones amb discapacitat i empadronats
a Onda.
Aquelles famílies que no estan empadronades a Onda cal que es posen en contacte amb
el Museu per tal de fer el pagament de taxes.

El programa "Dissabtes de ceràmica", a part dels tallers programats pel Museu, també
contempla la possibilitat que si diverses familiars aconsegueixen reunir un grup de més de
10 persones, puguin concertar amb el Museu un taller familiar per a aquest grup en
concret. Per a més informació consultar amb el personal del Museu.
Aquesta programació contribueix a consolidar l'extensa oferta educativa del Museu.

