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El Museu d’Art de Girona presenta Art-Acció!, una jornada 
d’experimentació artística, que convida el visitant a 
explorar matèries i tècniques artístiques en primera 
persona 

 

• La primera edició d’Art-Acció!, que tindrà lloc dissabte 24 de setembre, de 

les 11 a les 19 h, anirà dedicada al fang com a matèria primigènia, i 

proposarà als visitants un taller de sis propostes gratuïtes d’experimentació, 

que inclouen tallers, càpsules experimentals i la conversa – taller de modelatge 

“Quan el fang esdevé obra d’art” amb l’artista Eudald de Juana. 

 

• Amb aquest nou format pensat per apropar als visitants procediments, 

tècniques i materials artístics des del vessant de la creativitat i 

l’exploració en primera persona, el Museu d’Art referma la seva voluntat de 

mantenir el públic al centre de la seva activitat. 



                                                  

 

 

Dissabte 24 de setembre el Museu d’Art de Girona, presenta Art-Acció! I Jornada 

d’experimentació artística, un nou format de periodicitat anual ple d’oportunitats per a la 

creativitat. Cada any, sota el paraigües d’un determinat material, procediment o tècnica 

artística, amb les orientacions dels propis artistes i en el context de les obres d’art de la 

col·lecció, el Museu oferirà un marc perquè el visitant s’inspiri, experimenti i desplegui la 

seva imaginació i creativitat.  

La creativitat no és patrimoni exclusiu dels grans savis o artistes. Les persones som, per 

naturalesa, creatives. A qualsevol edat el nostre cervell és flexible i adaptable a noves i 

creatives experiències. Som co-creadors de la nostra realitat i podem ser creatius tant en la 

vida quotidiana com en moments excepcionals.  

Conèixer els materials i la tècnica no és l’objectiu en sí de la jornada, només és un recurs 

que el Museu posa a l’abast del visitant per oferir una ocasió per a la inspiració i el 

benestar, en definitiva per a la creativitat. 

Art-Acció pren així el relleu del Dia del Visitant, un format consolidat, que l’any 2019 va 

arribar a la seva 10a edició, en què el visitant prenia veu i era convidat a compartir la seva 

pròpia visió de les obres del museu a partir d’una temàtica seleccionada.  

 

Edició 2022: EL FANG 

El fang ens connecta amb allò primigeni. El fang i l’origen de la vida està íntimament 

relacionat en moltíssimes religions i mitologies antigues. La creació a través de l’ordre 

còsmic dóna lloc a un Demiürg que amassa el fang modelador de l’home, amb la terra i 

l’aigua, els dos grans elements presents en la naturalesa. El fang és també, en molts 

casos, el germen de la creació artística. 

Amb les nostres mans modelarem, pressionarem i experimentarem les sensacions que 

provoca aquest material humit, modelable i suau que és el fang. La seva plasticitat ens 

permetrà aflorar de manera natural les nostres idees i intencions i descobrir les nostres 

capacitats creatives. Al llarg de la jornada diversos artistes compartiran amb el visitant la 

seva experiència amb el fang i alhora ens orientaran, a través de diverses tècniques 

artístiques, sobre com utilitzar aquest material que ens estimula, ens permet crear i 

redescobrir-nos. 

El visitant trobarà tallers per a diferents tipus de públic, per apropar-se al fang (Enfanga’t) o 

descobrir el torn (Experimenta el torn – adults – i Torneja i crea – infants). Fang, mites i 

contemporaneïtat serà la càpsula inspiracional amb què Pere Perramon i Laura Cornejo, 

historiadors de l’art, ens parlaran del fang com a matèria primigènia i creadora. També, 

matí i tarda, el visitant podrà seguir una visita guiada per descobrir les col·leccions de 

ceràmica de la col·lecció permanent del Museu (Fang i ceràmica al md’A). 

I per finalitzar, una conversa – taller de modelatge amb l’escultor Eudald de Juana, titulada 

Quan el fang esdevé obra d’art, ens permetrà apropar-nos a l’univers creatiu de l’artista. 

Les places al taller, gratuït, son limitades. La inscripció es durà a terme de manera 

presencial el mateix dia 24 a la recepció del Museu.  

El visitant també disposarà de servei de menjar i beguda als jardins del Museu, així com 

una pausa musical per moure el cos i ballar amb versions dels anys 80 i 90, a cura del grup 

The Best Of.  

L’entrada al Museu i totes les activitats seran d’accés gratuït.  



                                                  

 

 

 


