
ART + ESCOLA + TABÚ

Exposició dels 34 projectes realitzats per 
les escoles participants a Art i Escola 07

VISITA COMENTADA PER A GRUPS

El sexe, el gènere, la identitat. El cos.
La maternitat. La menstruació.
El masclisme i el feminisme. 
Les identitats sexuals. 

L’assetjament escolar, la pobresa, els 
desnonaments, el racisme. 
Els feixismes i els fanatismes. 
La llibertat d’expressió.
La mort...

Ràbia, tristesa, por... 
Tabús són les vergonyes.
Tabús són els desitjos. 

Els tabús fan sortir allò “políticament 
correcte”.

I l’art sempre ha estat al límit d’allò políticament incorrecte. 

En aquesta exposició, els alumnes de les 31 escoles participants a Art i Escola 
experimenten amb accions artístiques com són el happening, la performance, el body 
art, la vídeo acció, la pintura, la fotografia, la dansa, el teatre... per endinsar-se en allò 
que costa de dir i d’expressar.

Les visites comentades d’ACVic tenen com a objectiu que els visitants es familiaritzin 
amb l’art contemporani per enriquir el bagatge cultural i fomentar la mirada crítica. 

ACTIVITATS EDUCATIVES 

1. La capsa menja-pors. Per grups amb infants de 3 a 7 anys aprox.

2. Trencant tabús. Per grups a partir de 8 anys aprox.

Espai de l’exposició: 
ACVic Centre d’Arts Contemporànies (Sant Francesc, 
1 Vic)
 
Dates: 10.05.2018 al 31.07.2018

Grups: Recomanada per a tots els públics. 
Estudiants d’educació infantil, primària, secundària, 
batxillerat, estudis superiors, grups d’adults, 
associacions de pares i mares, grups familiars, etc. 

Durada aproximada: 60 minuts. La durada és 
aproximada i adaptable a les necessitats del grup. 

Preu: Gratuït

Observacions: ACVic ofereix al professorat l’opció de 
conèixer prèviament l’exposició i la visita comentada 
per així adaptar-la al grup.

Es farà una visita comentada per als educadors i 
acompanyants el dimecres 23 de maig a les 17.30h. 
[Activitat gratuïta - Cal confirmar assistència] 

Les visites es documentaran amb fotografies que 
s’enviaran a la persona de contacte del grup i es 
publicaran a la web.

Més informació de l’exposició i visites: 
ACVic | http://acvic.org/
93 885 37 04 o educacio@acvic.org


