Per a infants de 6 a 10 anys

Naturaleses de l’Art Nouveau
L’Art Nouveau és un moviment artístic que neix cap al 1900 i que es desenvolupa principalment a Europa. A
Catalunya s’anomena modernisme.
Els artistes somien en crear un ambient nou, modern. S’inspiren especialment en la natura: plantes, flors, arbres,
animals, insectes, ...
Hola, em dic Quim!
Sóc un apassionat de la botànica i de la naturalesa i a més, m’agrada l’Art Nouveau.
Us acompanyo a visitar l’exposició i us proposo fer les activitats d’aquesta fitxa. Som-hi!

La xarxa Art Nouveau està formada per un grup de gent que treballa
en diferents ciutats europees i que protegeixen, estudien i difonen l’Art
Nouveau.
Gràcies als microscopis i a la fotografia, alguns artistes estudien la natura per crear les
seves obres d’art. Observen com creix una flor, com es mou una libèl·lula, etc. Alguns
dissenyadors, amb molt talent, editen llibres (repertoris) amb dibuixos realistes que servien
per crear objectes com mobles, làmpades, gerros, tapissos, paper d’empaperar, rajoles, ...
En Maurice Pillard Verneuil crea
aquesta representació on hi ha cinc
tipus d’animals diferents: tres
cargols, un martí pescador, tres
peixos, duesgambes i sis
llangardaixos.
A veure si els trobes tots!

Els artistes dissenyen i creen tots els elements d’una casa: murs, paviments,
mobiliari, il·luminació, vaixelles, vitralls, ... (“art total”).
Joaquim Vancells i Vieta dissenya la façana i els interiors de la Confiteria
Vídua Carné (posteriorment, Farmàcia Albiñana).
Observa el dibuix de la façana i col·loca les parts que falten al seu
lloc. Compte, n’hi ha que no són d’aquest edifici!
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A part del disseny, els artistes donen molta importància als materials usats (fusta, vidre, metall, pedra,
tela, etc) i a les noves tecnologies de l’època (electricitat).
La natura no només s’utilitza per decorar objectes i edificis. Els artistes imaginen obres en les quals el
cos humà es combina amb animals i plantes (metamorfosi).

Afegiu antenes d’insectes,
fulles, pètals, ales, ... a la
il·lustració d’aquests
infants. Us podeu inspirar
en algunes imatges de
l’exposició, obra de Ricard
Moragas i Apel·les Mestres.
Sigueu creatius!

A inicis del segle XX, les ciutats es transformen a causa de la industrialització. Arreu apareixen fàbriques amb les
seves grans xemeneies. En ciutats com Terrassa trobem molts elements decoratius relacionats amb la
industrialització i el comerç: capitells, pintures, vitralls, etc.

Aquest dibuix representa un dels vitralls
de la sala d’actes de l’Antic Institut
Industrial de Terrassa (Raval de
Montserrat, 13). El va dissenyar Joaquim
Vancells i Vieta (1866-1942).
Pinta’l amb colors ben vius!

Exposició creada per la Xarxa Art Nouveau.
Si voleu descobrir l’Art Nouveau europeu podeu visitar la pàgina web: www.artnouveau-net.eu
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, Goliard i Mia Pérez
Llibret adaptat pel Museu de Terrassa.
Solucionari
-Els cinc animals els trobareu a: cargol (a la part inferior), Martí pescador i peixos (al centre), les gambes (a
l'esquerra) i els tres llangardaixos (dos a la part superior del centre i un altre, a l'esquerra).
-Dibuix de la façana de la Confiteria Vídua Carné: els dibuixos que no pertanyen a quest edifici són els números
1,4, 8 i 6.

