APROPA’T AL SOLLERIC I EXPERIMENTA
PROGRAMA EDUCATIU PER A ALUMNES DE PRIMÀRIA
TALLER SOBRE L’EXPOSICIÓ OLEO, DE MÓNICA FUSTER.
(OCTUBRE - DESEMBRE 2018)
Informació pràctica
− Es durà a terme d’octubre a desembre de 2018
− Dies: de dimarts a divendres
− Durada: dues hores, de 10.00 h a 12.00h
− Màxim de 30 alumnes
− Activitat gratuïta
L'exposició Oleo de l'artista mallorquina Mònica Fuster ens dóna l'oportunitat
d'endinsar-nos en l'antic dipòsit d'oli del Casal Solleric de Palma i tenir una
experiència particular, una percepció profunda amb quatre dels nostres sentits: la
mirada, el tacte, l'oïda i l'olfacte.
Per potenciar l'experiència sensorial i percebre físicament l'exposició i també el
contenidor –el dipòsit d'oli–, es proposa tenir una experiència significativa per
parelles, una persona amb els ulls clucs serà cuidada i acompanyada per la seva
parella i així potenciar una percepció holística.

Objectius
− Conèixer l'obra de l'artista Mònica Fuster
− Conèixer la importància de l'oli per a la nostra comunitat
− Percebre amb el tacte, l'oïda i l'olfacte sense la mirada
− Experimentar la consciència corporal
− Tenir l'experiència de cuidar a una altra persona
− Tenir l'experiència de ser cuidada
− Potenciar la confiança mútua i el treball en equip
− Reflexionar sobre la importància de la natura i els elements naturals
− Reflexionar sobre com són els elements que rodegen els infants,
industrials o naturals i el què comporta
− Esbossar un projecte artístic des del llenguatge contemporani
Continguts
− Les obres de l'exposició
− El dipòsit d'oli com a contenidor i com espai d'experimentació
− L'oli d'oliva com a material amb múltiples usos
− Els objectes, materials, elements que formen part del món contemporani
dels infants
− El propi cos i els sentits
− L'experiència de tenir cura dels altres i ser cuidada
− Les llums i les ombres del dia a dia
Les reserves es poden fer a través de Palma Educa
Per a més informació: llamengual@palma.es o 971 72 20 92

