
 

 

 

Del land art a l'art efímer: transformem l’orgànica 

 

Cada vegada són més les escoles que composten les restes orgàniques al jardí o a l’hort. A 
més a més de fer-ne compost, i en la línia d’explorar altres usos pels residus que produïm, 
el 2011 des de l’A21E s’ha proposat a les escoles i instituts investigar amb matèria 
orgànica per crear des del punt de vista més artístic. Hem ofert formació al professorat 
que ha realitzat l’Escola d’art Floral de Catalunya, i hem desenvolupat dos projectes:          
a l’abril de 2011 es van construir uns nius gegants amb les restes de poda al Parc del Turó 
de la Peira, i ara al gener del 2012 presentem una obra col·lectiva d’art efímer. 

I de què va? Doncs de crear un espai orgànic, un entapissat, un bosc de cortines, un 
laberint, un espai que ens envolti i ens desperti els sentits: ombres i llums, transparències, 
sons naturals, olors, colors, tonalitats i contrastos ... i com que és orgànic, descomposició! 

Dates, horaris i lloc: 

Del 23 de gener al 3 de febrer de dilluns a divendres de 9.00h a 20.00h a la sala 
d’exposicions del districte de Gràcia (Plaça de la Vila de Gràcia, 2).  
Metro L5 (Diagonal) i L3 (Diagonal o Fontana) i busos 22, 24, 28, 39, etc. 

A més de la instal·lació dels centres educatius podreu gaudir de dues instal·lacions 

d’artistes de Gràcia: Ratlla! Ratlla! Ratlla! d’Ilaria Mauro i Driftwood de Carles Roig. 
Acompanyarà la mostra artística un resum del Fem Campanya, programa desenvolupat 
des de l’A21E per difondre la recollida de l’orgànica i alhora aprendre a comunicar, i dades 
de la campanya Compostem i aprenem, de compostatge comunitari als centres educatius. 

Inauguració: Dilluns 23 de gener a les 6 de la tarda. 

S’iniciarà la instal·lació interactiva Ratlla! Ratlla! Ratlla! d’Ilaria Mauro. La instal·lació 
interactiva restarà disponible tots els dies que duri l’exposició.  
Podreu visitar aquesta obra col·lectiva efímera individualment o en grups.  

Visites de grups: si voleu anar-hi amb l’alumnat, cal notificar-ho prèviament a la secretaria 
de l’A21E (nom del centre, número alumnes i nivell, dia i hora de visita, al 93 256 25 99). 

Podeu participar al Ratlla!Ratlla!Ratlla! aportant pa sec que sobri del menjador de l’escola 
i alguns ratlladors. 
Visites individuals: el públic que porti les restes de pa sec que els sobri de casa o de la 

cuina podrà participar al Ratlla!Ratlla!Ratlla! 

Us hi esperem! 


