
Escenaris que ens connecten 
un regal per a les nostres àvies i avis



Aquest document t’ajudarà a preparar-te  

per al taller en directe  que farem  

DIJOUS 7 de MAIG a les 18h  

amb la Clara Gassull a través de  

l’Instagram Directe de Can Manyé   

@canmanyeart  

 

ESCENARIS QUE ENS CONNECTEN

https://www.instagram.com/canmanyeart/


Imagina un lloc o una activitat que t’agradaria viure aquests dies amb els teus avis,  
àvies o amb una persona gran propera.

Agafa una capsa de cartró, pot ser per exemple de sabates o de fruita. Treu-li la tapa. 
Posa-la en horitzontal o vertical. Aquest serà el teu escenari. 
També necessitaràs tisores, cola de barra o blue-tack i cel·lo.

1. Prepara el teu escenari 

capsa en horitzontal capsa en vertical



Imagina el lloc o activitat que vols representar.  Recull tot d’objectes i elements  
que tinguis per casa i que puguin ajudar-te a representar aquest lloc o activitat  
en miniatura.  
Aquests objectes i elements pots utilitzar-los en el seu ús habitual o bé imaginar  
un nou ús que podrien tenir en el teu escenari en miniatura. 

Alguns exemples:
Papers de tota mena, cordill, llapis, estris de cuina o qualsevol objecte d’ús quotidià, també objectes estranys 
que tinguis i altres elements com arròs, llenties, cigrons, pasta i moltes coses més!

2. Busca elements i objectes per al teu escenari



Aquest djous 7 de maig a les 18h transmetrem el taller Escenaris que ens connecten 
a través del compte d’Instagram de Can Manyé. 
Per accedir-hi connecta’t des del compte d’Instagram d’un adult, busca el perfil  
@canmanyeart i fes clic a la imatge del perfil (senyalada a continuació amb la fletxa  
verda). Si ja hem començat el directe, quan facis clic ja seràs dins el taller.  
Si encara no hem començat, espera que siguin les 18h.

3. Segueix el taller en Directe

https://www.instagram.com/canmanyeart/


A l’hora de fer el taller tingues preparat un dispositiu que et permeti fer fotografies.
Durant el taller aprendràs a fer una fotografia del teu escenari de tal manera que sembli 
que té una dimensió real. Un cop feta la imatge  en format horitzontal et demanarem que  
ens la facis arribar per email al correu morrosbq@alella.cat indicant el teu nom, edat  
i títol del teu escenari.
Si vols també la podràs penjar a Instagram fent servir el hashtag  #escenarisqueconnecten  
i etiquetant a Can Manyé amb @canmayeart. 

4. Fes una fotografia i envia’ns-la

#escenarisqueconnecten



AGAFA IDEES

Artistes que han creat 

escenaris imaginaris



Alexander Calder
Et resulta familiar el nom d’aquest artista? Sabies que quan ja era força gran va 
construir un circ en miniatura per experimentar i jugar amb els animals  
i personatges que ell mateix feia? En aquest vídeo ho podràs veure en viu!

L’artista que té una obsessió amb el color taronja i crea escenaris imaginaris  
amb tota mena d’objectes que té per casa. Potser recordes que l’any passat a Can Manyé  
va haver-hi una exposició tota de color taronja? Era I’lnventari de Latung LaLa,   
del David Ymbernon.  També  té un munt de vídeos on podem veure com construeix els 
seus escenaris, dona-hi un cop d’ull!

David Ymbernon

Gilbert Garcin
Gilbert Garcin era un home molt juganer que feia escenaris a través del collage  
i la fotografia, tot són muntatges que ideava dins del seu estudi!  
Mira aquest vídeo i veuràs com treballava

https://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8Izy0
https://vimeo.com/201259586
https://www.youtube.com/watch?v=E-NMw0YU3pk
https://www.youtube.com/watch?v=E-NMw0YU3pk


I FINS AQUÍ LA PREPARACIÓ DEL TALLER. 

Agafa el material que necessitis  
per crear el teu escenari i ens trobem  

DIJOUS 7 de MAIG a les 18h.
a l’Instagram Directe de @canmanyeart!




