
ASSAIG AMB ELS DITS
escultures - escrits - dibuixos

A
LF

A
RO

·F
U

ST
ER

A
LF

A
RO

·F
U

ST
ER

ASSAIG AMB ELS DITS
escultures - escrits - dibuixos

Centre Cultural La Nau de 
la Universitat de València
Sala Martínez Guerricabeitia
C/ Universitat 2 · 46003 València

De dimarts a dissabte de 10 a 14 hores 
i de 16 a 20 hores
Diumenges i festius de 10 a 14 hores

Dilluns tancat

Contextos de la Col·lecció
Martínez Guerricabeitia

Del 23 d’octubre de 2017 
al 14 de gener de 2018

Activitats 
Socioeducatives
CMG

www.uv.es/cultura



Visita acompanyada per l’exposició:

 Ens aproparem al moment històric i cultural 
en què Andreu Alfaro i Joan Fuster es van 
conèixer i es van fer amics. Els escrits de 
Fuster sobre l’obra d’Alfaro ens ajudaran 
a comprendre-la: el domini dels materials 
i de la forma, la càrrega expressiva de 
l’obra, la projecció social en l’espai públic… 
Descobrirem també la influència que 
exerceix l’escriptor sobre l’obra de l’escultor 
i l’admiració mútua que es van professar 
durant més de trenta anys d’amistat.

Taller d’expressió:

 A partir d’uns materials senzills, quotidians 
i fàcils de manipular, assajarem amb 
els nostres dits. Mitjançant una sèrie de 
dinàmiques creatives, explorarem entre 
les infinites possibilitats compositives dels 
materials donats. Buscarem la forma 
d’expressar-nos i de donar significat a les 
creacions, i reflexionarem sobre aquelles 
coses que, des de les nostres identitats 
individuals i col·lectives, ens agradaria dir 
a la societat.

Durada: 90 minuts

Dates: Del 23 d’octubre de 2017 
 al 14 de gener de 2018

Dates especials: 
 Grup de particulars: divendres 17 de novembre de 18 a 19,30 h 
 Tallers familiars: dissabte 18 de novembre de 10,30 a 12 h

Edat recomanada: 
 A partir de 5 anys. Els continguts i la metodologia del taller  
 s’adapten a les necessitats específiques de cada col·lectiu.

Lloc de realització: 
 Sala Martínez Guerricabeitia i aula taller de l’edifici de La Nau.

 Carrer de la Universitat, 2. València.

Concertació d’activitats socioeducatives:

 618 487 689 · activitatspmg@fundacio.es

Visites guiades:

 963 864 922 · visites.guiades@uv.es

Objectius generals de les activitats socioeducatives:

– Reconèixer el valor social de l’obra

– Afavorir la implicació del públic en l’observació i la interpretació

– Promoure el desenvolupament creatiu

– Facilitar experiències d’expressió significatives a partir de 
 l’exposició visitada

– Potenciar la participació social mitjançant la pràctica artística 
 i cultural


