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El tema principal de la sessió és “EL CARRER”:  
treballarem Picasso des d’una temàtica quotidiana, 
un escenari del nostre dia a dia. El carrer com a font 
d’inspiració i l’art com a eina transversal per 
treballar aspectes com les relacions socials, la 
comunitat, la creativitat, l’acceptació de les diferents 
mirades i el coneixement del grup. 

Començarem amb Picasso, aprofitant el poder de 
veure l’obra “in situ”, després coneixerem nous 
referents, artistes contemporanis, vius i actuals, i 
acabarem amb nosaltres com a creadors, perquè és 
des de l’experiència que hi ha aprenentatge. 

Presentació



Dinàmica de presentació

Escollim d’un conjunt de paraules, buscades i retallades de la premsa escrita, una paraula o frase que a nivell 
personal ens connecti amb El Carrer, de manera instintiva, ràpida, la primera paraula que ens vingui ja va bé. 

Pugem amb la nostre paraula a visitar l’exposició permanent del museu i busquem una obra que connecti amb la 
nostre paraula. 

Ens presentem explicant aquesta connexió davant de l’obra escollida. 





El carrer font d’inspiració 
per Picasso 



Picasso creix al barri
de Ciutat Vella de 
Barcelona



Home recolzat a un portal gòtic de la 
Catedral de Barcelona, 1896
Pablo Picasso

El doctor Benjamin Tamayo entrant a l’Ateneu 
de Madrid, 1898,
Pablo Picasso

“Salón del Prado”, 1897-1898, 
Pablo Picasso



Carrer d’Horta de Sant Joan, 
juny del 1898- gener 1899

Pablo Picasso



El violinista del carrer, Barcelona, 1899
Pablo Picasso

Passejant Barcelona, 1899
Pablo Picasso

https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/fitxa/museu_picasso/H287102/?lang=ca&resultsetnav=5f85774826e7f


L’abraçada, 
París, 1900, 
Pablo Picasso



El carrer des de la                    
finestra



El carrer de la Riera de Sant Joan des de l'estudi de 
l'artista Barcelona, 1900, Pablo Picasso

Lola, germana de l'artista, a l'estudi de la Riera de Sant Joan, Barcelona 
1900, Pablo Picasso

https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/fitxa/museu_picasso/H289640/?lang=ca&resultsetnav=5f857826b193c
https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/fitxa/museu_picasso/H289640/?lang=ca&resultsetnav=5f857826b193c
https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/resultat/?advanced=1&sort=title&place=Barcelona
https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/fitxa/museu_picasso/H289639/?lang=ca&resultsetnav=5f857826b193c
https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/fitxa/museu_picasso/H289639/?lang=ca&resultsetnav=5f857826b193c


Passeig Colom, 1917, 
Pablo Picasso

Natura morta a la finestra, 1919, 
Pablo Picasso



Cimbori i 
campanar de 
Santa Marta

Terrats de 
Barcelona, 1903, 
Pablo Picasso

Terrats i església de Santa 
Marta
Barcelona, gener-febrer del 
1900, 
Pablo Picasso

https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/fitxa/museu_picasso/H288824/?lang=ca&resultsetnav=5f8578c4d84c8
https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/resultat/?advanced=1&sort=title&place=Barcelona
https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/fitxa/museu_picasso/H288824/?lang=ca&resultsetnav=5f8578c4d84c8
https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/fitxa/museu_picasso/H288824/?lang=ca&resultsetnav=5f8578c4d84c8
https://cataleg.museupicasso.bcn.cat/resultat/?advanced=1&sort=title&place=Barcelona


ALTRES  ARTISTES



Art urbà



Okuda (Óscar San Miguel Erice)



Mina Hamada i Zosen Bandido
Projecte: Traspassant murs
https://www.ccma.cat/324/traspassant-murs-lart-als-centres-de-justicia-juvenil-per-enf
ortir-lautoestima/noticia/3102982/



Marina Capdevila



Pejac



Julian Beever (1959,Regne Unit)

https://es.wikipedia.org/wiki/1959


Varis artistes: C.A.L.L.E, Madrid
https://elpais.com/espana/madrid/2021-05-04/el-festival-calle-invita-a-los-mayores-de-lav
apies-a-ser-artistas-urbanos-por-un-dia.html



Artistes que utilitzen 
altres materials



Yarn Bombing 



Ana Martins



Art&Museum:
Cristina Céspedes
Marta Bustos
Daniela Sánchez

Instal·lació efímera 
(Papiroflexia)



Acció poètica
La paraula com a art



Acción poética





Daku (artista Hindú)



Me Lata



Me Lata

Elements de circulació



Clet Abraham



Oak oak



La geometria, patrons o 
trames als nostres carrers



Ben Marcinn Daniel Sheil 



El pas del temps 
Cuidar allò que és nostre



Jan Vormann 



Juliana Santacruz
Herrera



Empremtes 



Emma France Raff



Plànol de la ciutat



Lenny Maughan 
Strava App 





REPTES



 Recuperem:

Tot passejant pel Patí Noguera o la 
Plaça Sabartés busquem allò que 
podem reconstruir i utilitzem els 
materials de la caixa per fer-ho.

Cal cuidar allò que forma part del nostre 
dia a dia.

 

Recordeu que es tracta d’una 
intervenció efímera, feu una fotografia 
del resultat.





Creem una història:
 

A partir de 4 senyals de tràfic, pensem 
com les podem transformar perquè 
entre totes ens expliquin una història.

 

A la caixa trobareu diferents materials 
per a la transformació





Quina mirada volem que mostri 
la nostra finestra?

Escull una finestra, mira-la, des de dins i 
des de fora i escull què hi vols veure i què 
vols mostrar, escolliu entre tots com voleu 
intervenir. 

A la caixa trobareu diferents materials que 
us ajudaran.





Dinàmica de tancament

Escollim d’un conjunt d’imatges aquella que ens faciliti expressar allò que ens emportem de la formació d’avui.



Moltes gràcies!!!

Anna Guarro aguarro@bcn.cat

Maria Alcover malcover@bcn.cat

Vanesa Rojas vrojasal@bcn.cat

mailto:aguarro@bcn.cat
mailto:malcover@bcn.cat
mailto:vrojasal@bcn.cat

