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INFANTILTALLERS

LLEONARD DELSHAMS

Calor. Ponent frega els 40 graus i Salut vigila
uns 2.000 lleidatans fràgils davant de la calor.
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Música. Desè aniversari del Festival de Música
de Rialp, que s’inaugura demà.
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R. BANYERES
� LLEIDA � Una de les millors ma-
neres perquè un nen s’interessi
per qualsevol disciplina és con-
vertir-la en un joc o en alguna
cosa divertida. L’art no n’és una
excepció. Partint d’aquesta pre-
missa i amb l’objectiu d’incenti-
var la seua creativitat, el Museu
Morera i la Panera s’han propo-
sat obrir-los les portes de bat a
bat.

Nines, pilotes, Spidermans,
cotxes, dracs... Són els joguets

dels joves participants del taller
clicKart! que té lloc entre ahir i
avui a la Panera, i que es conver-
tiran en els protagonistes del seu
curtmetratge d’animació. Els ci-
neastes, nens d’entre 5 i 8 anys.
Els més grans, amb edats com-
preses entre els 9 i els 12 anys,
aprenien a fabricar adhesius al
taller Enganxa’t!

Alhora, al MuseuMorera, una
quinzena de nens d’entre 6 i 11
anys participaven en un altre ta-
ller artístic.Aquest, que va co-
mençar dimarts i s’allargarà du-
rant tota la setmana, era d’intro-
ducció al gravat.

Així, al Morera, aprofitant
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Els peluixos protagonitzen
l’‘storyboard’de l’animació.

l’exposició vigent La permanèn-
cia del gravat. Obres de la
col·lecció GelonchViladegut, els
nens aprenen les diferents tèc-
niques del gravat en paper, al
buit o en relleu, monotip o tin-
ta seca. Dimarts es van divertir
aprenent a fabricar i tractar el
paper i l’últim dia els pares hi
podran participar.Totes les se-
ues creacions, així com les de les
diferents visites que han tingut
lloc durant el curs, estaran ex-
posades al públic durant tot l’es-
tiu, fins al setembre, quan se ce-
lebrarà un acte d’entrega en què
se’ls tornaran les seues obres
d’art.

Per la seua part, a la Panera
van sorgir històries d’amistat en-
tre gossos i tigres de peluix; de
pilotes màgiques amb les seues
varetes i barrets que es conver-
tiran en curtmetratges d’uns 20
segons, amb els joguets dels nens
i la plastilina com a protagonis-
tes.

Aquestes aventures seran avui
una història animada a partir de
la tècnica de l’stop motion, que
els nens podran emportar-se a
casa.

Així mateix, en el cas del ta-
ller d’adhesius, la intenció dels
responsables és introduir-los en
l’art urbà.

LESCLAUS

MuseuMorera

�Taller de gravat en què s’han co-
bert les 15 places que s’oferien i
que té lloc durant tota la setma-
na.

LaPanera

� El taller clicKart! està impartit
per Jordi D. Vidal Malagarriga,
mestre de professió que ha realit-
zat diversos curts. L’artista basc
Juan Aizpitarte s’encarrega de
l’Enganxa’t!

Un dels grups de la Panera. Al MuseuMorera, els nens es diverteixen aprenent i creant el seu propi gravat.

CRISTÒFOL

El Museu Morera es va

estrenar l’any passat en

aquesta iniciativa amb un

taller dedicat a Cristòfol

Joves artistes d’estiu
El MuseuMorera i la Panera ofereixen tallers infantils de gravat, animació i elaboració d’adhesius
|| Ple absolut en les tres iniciatives amb una seixantena de participants


