Els artistes dissenyen i creen tots els elements d’una
casa: murs, paviments, mobiliari, il·luminació, vaixelles,
vitralls, paper d’empaperar,... i utilitzen materials com la
fusta, el vidre, el metall, la pedra, la ceràmica, la tela,
etc.
Aquest dibuix representa un dels vitralls de la sala d’actes de l’Antic
Institut Industrial de Terrassa (RAVAL DEL MONTSERRAT, 13). El va
dissenyar Joaquim Vancells.
PINTA’L AMB
COLORS BEN
VIUS!

NATURALESES DE
L’ART NOUVEAU
Exposició creada per la Xarxa Art Nouveau.
Si voleu descobrir l’Art Nouveau europeu podeu visitar la pàgina web:
www.artnouveau-net.eu

Llibret per a la mainada
(de 3 a 5 anys)

A més d’informacions i imatges, trobareu, dins de la secció: Accions –
infants, un conjunt d’activitats adreçades a la mainada.
Aquest projecte s’ha finançat amb el suport de la Comissió Europea.
Il·lustracions: Frédérique Bertrand, Frédéric Rey i Mia Pérez

TERRASSA
Maig – Juliol 2014

Llibret adaptat pel Museu de Terrassa.
Solucionari: marieta a mà dreta del dibuix i papallona al centre

Hola, em dic Quim!
Sóc un apassionat de la botànica i de la naturalesa.
També m’agrada molt l’Art Nouveau.
Us acompanyo a visitar aquesta exposició i us proposo
algunes activitats.
Som-hi!
L’Art Nouveau és un moviment artístic que neix al voltant del 1900 i que
es desenvolupa principalment a Europa. A Catalunya el coneixem com a
modernisme.
Per crear les seves obres, els artistes s’inspiren en la natura: plantes,
arbres, animals, insectes, ...

Observeu aquest
dibuix amb atenció.
La fotografia i els
microscopis
permeten observar
tots els detalls de les
plantes i dels
animals.
BUSCA ELS DOS
ANIMALS AMAGATS
AL DIBUIX.

En aquella època els pintors, escultors, dissenyadors, ...
tenien molta imaginació! Van crear obres en les que el cos
humà es combinava amb animals i plantes.
AFEGIU ANTENES D’INSECTES, FULLES,PÈTALS, ALES, ... A AQUESTA
IL·LUSTRACIÓ D’UNA NENA I D’UN NEN. SIGUEU IMAGINATIUS!
Per crear un dibuix ben original, us podeu inspirar en algunes imatges
de l’exposició, obra dels artistes catalans Ricard Moragas i Apel·les
Mestres.

