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Moltes gràcies, us esperem el cap de setmana creatiu!!!!Moltes gràcies, us esperem el cap de setmana creatiu!!!!Moltes gràcies, us esperem el cap de setmana creatiu!!!!Moltes gràcies, us esperem el cap de setmana creatiu!!!!    

    
    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ACTIVITATS FAMILIARS ACTIVITATS FAMILIARS ACTIVITATS FAMILIARS ACTIVITATS FAMILIARS     
8A BIENNAL D’ART LEANDRE CRSITÒFOL 8A BIENNAL D’ART LEANDRE CRSITÒFOL 8A BIENNAL D’ART LEANDRE CRSITÒFOL 8A BIENNAL D’ART LEANDRE CRSITÒFOL     

MINIJOCMINIJOCMINIJOCMINIJOC    
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Benvolgudes famílies, 
 
Des del Centre d’artCentre d’artCentre d’artCentre d’art la Panera la Panera la Panera la Panera, volem informar-vos de les activitats i 
l’exposició  que oferim a l’escola i a la ciutat. Com cada any us oferim visitar 
el Centre d’art la Panera en família. Ens aquesta ocasió fins al 28 d’abril es 
pot veure la 8a Biennal d’art Leandre Cr8a Biennal d’art Leandre Cr8a Biennal d’art Leandre Cr8a Biennal d’art Leandre Cristòistòistòistòfol de Lleidafol de Lleidafol de Lleidafol de Lleida. Des de la primera 
edició, l’any 1997, la Biennal d’Art Leandre Cristòfol continua apostant pel 
treball d’artistes catalans i espanyols a fi i efecte de mostrar la diversitat de 
les arts visuals en el moment present; de continuar presentant obres i 
projectes que fluctuen en zones frontereres entre l’art, l’arquitectura i el 
disseny, i de seguir construint una col·lecció que actualment ja compta amb 
cent nou obres. 
 
En l’edició d’enguany hi figuraran els següents participants: Democracia, 
Emiliana, Ana García-Pineda, Rubén Grilo, Casilda Sánchez, Oriol Vilanova i 
Martín Vitaliti i un postfaci amb Juan Crespo, Eloi Dalmau, Marla Jacarilla, 
Gerard Ortín i Adriana Wallis. L’apartat de les publicacions especials i 
edicions originals d’aquesta edició girarà entorn del jocjocjocjoc. Hi seran presents 
edicions de Carlos Amorales, Xoan Anleo, Erick Beltran, Rafel G. Bianchi, 
Blackie Books, Xavier Boronat, Lucía Castro, Daniel Chust Peters, Curro Claret, 
Conce Codina, Mery Cuesta, Katharina Hetzeneder, Enric Jardí, La Más Bella, 
Mariona Moncunill, Carlos Murillo, Pablo Pérez Sanmartín, Judit Reig, 
Fernando Renes, Santi Sallés, Daniel Silvo i Máximo Tuja. Aquest apartat 
estarà introduït per un vinil d’Andreu Balius. 
 
En l’espai miniPaneraminiPaneraminiPaneraminiPanera, proposem una mostra al voltant del miniJminiJminiJminiJococococ. 
Considerem que el joc és una eina propera al públic general i, particularment, 
al públic infantil. El joc propicia la imaginació, la creativitat, la curiositat i la 
possibilitat d’aprendre jugant. Per aquest motiu creiem que els jocs són 
essencials per treballar i transmetre tot tipus de coneixements al nens/es. 
Aquesta mostra està dedicada a conèixer una mica millor aquells artistes que 
han estat elements imprescindibles per entendre l’art d’avui. Endinsar-nos en 
les seves obres i conèixer qui són ens ajudarà a teixir xarxes al voltant de la 
història de l’art més recent, com si es tractés d’un joc. 
 
La mostra  miniJocminiJocminiJocminiJoc proposa diferents activitats familiars per als caps de 
setmana. Durant la visita a l’espai miniPanera podreu conèixer artistes a 
través de llibres plens de sorpreses i joguines. Amb ells ens inspirarem per 
fer les nostres creacions, propostes que ens ajudaran a exercitar la imaginació 
i la creativitat.. Les activitats són les següents:  

 

 

Activitat Pixel XL: Activitat Pixel XL: Activitat Pixel XL: Activitat Pixel XL:     
2 i 3 de febrer/ 9 i 10 de març /27 i 28 de març2 i 3 de febrer/ 9 i 10 de març /27 i 28 de març2 i 3 de febrer/ 9 i 10 de març /27 i 28 de març2 i 3 de febrer/ 9 i 10 de març /27 i 28 de març    
Aquests dissenyadors valencians ens apropen a l’art del píxel. Els píxels  han 
dibuixat l’imaginari col·lectiu del món audiovisual, ordinadors i vídeo-
cònsoles, durant molts anys. En la mostra miniJoc pots fer la teva pròpia 
creació amb píxels de gran format, pensa que són imantats!!! 
 
 
Activitat  Alexandre CaldreActivitat  Alexandre CaldreActivitat  Alexandre CaldreActivitat  Alexandre Caldre        
9 i 10 de febrer9 i 10 de febrer9 i 10 de febrer9 i 10 de febrer/ / / / 16 i 17 de març  16 i 17 de març  16 i 17 de març  16 i 17 de març  / / / / 6 i 7 d’abril 6 i 7 d’abril 6 i 7 d’abril 6 i 7 d’abril     
Alexandre Calder va treballar amb concepte joc des de les seves obres.  Us 
presentaren els seus treballs i des de la mostra miniJoc destaquem els seus 
mòbils. Descobrir l’artista i fabricar un mòbil seguint els seus patrons de 
figures geomètriques, es la proposta que us fem per l’activitat familiar.  

 
 

Activitat Keith HaringActivitat Keith HaringActivitat Keith HaringActivitat Keith Haring    
16 i 17 de febrer / 23 i 24 de març / 20 i 21 d’abril 16 i 17 de febrer / 23 i 24 de març / 20 i 21 d’abril 16 i 17 de febrer / 23 i 24 de març / 20 i 21 d’abril 16 i 17 de febrer / 23 i 24 de març / 20 i 21 d’abril     
Coneixes al Keit Haring? Saps què és un Graffiti? Has vist alguna vegada del 
seus dibuixos?? En la mostra miniJoc, pots saber més sobre aquest artista i 
els seus dibuixos. Coneixerem qui és i com són les seves creacions i desprès 
podràs realitzar una gran enganxina que et podràs endur a casa!!! 
 
 
Activitat de Oscar DíActivitat de Oscar DíActivitat de Oscar DíActivitat de Oscar Díaz :az :az :az :    
23 i 24 de febrer /  30 i 31 de març / 623 i 24 de febrer /  30 i 31 de març / 623 i 24 de febrer /  30 i 31 de març / 623 i 24 de febrer /  30 i 31 de març / 6----7 d’abril 7 d’abril 7 d’abril 7 d’abril     
L’Oscar Diaz és un artista que repensa el joc. En l’espai miniPanera hi ha 
exposat tube toy, un joc molt creatiu i sostenible. L’embalatge del joc li 
serveix de suport per construir  diferents vehicles des d’un tractor fins un 
cotxe de bombers!!!. Partint de la reutilització de materials, com el cartó, el 
plàstic ...  us proposem que penseu quins jocs podeu dissenyar vosaltres.  
 
Activitat Andy WarholActivitat Andy WarholActivitat Andy WarholActivitat Andy Warhol    
2 i 3 de març2 i 3 de març2 i 3 de març2 i 3 de març /  /  /  / 13 i 14 d’abril 13 i 14 d’abril 13 i 14 d’abril 13 i 14 d’abril     
Ets un artista, t’agrada pintar, retallar i fer creacions originals i úniques. 
Conèixer Andy Warhol i els seus treballs t’animarà a fer la teva pròpia 
proposta artística al més estil Warhol. Durant els caps de setmana podràs fer 
les teves composicions més pop art, una activitat pensada per tota la família.   


