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18 febrer - 15 abril



La pintura a la llum del cinema
Variacions Hammershøi – Dreyer
Taller infantil al CCCB, per a nens i nenes de 8 a 12 anys.

Del 18 de febrer al 15 d’abril de 2007 (excepte el 8 d’abril)

Fa gairebé un segle, el cineasta Carl TH. Dreyer va rodar la seva 

primera pel·lícula seguint l’estètica del pintor Vilhelm Hammershøi. 

Al taller experimentarem amb el muntatge cinematogràfi c, per tal de 

descobrir aquesta relació entre el pintor i el cineasta. A partir 

de l’observació dels quadres de l’exposició i amb l’acompanyament de 

sons, cada participant crearà la seva pròpia història, tot fent un muntatge 

amb les pintures que esculli i, en realitzarà a més la banda sonora.

Així, experimentarem com canvien les imatges quan es posen unes 

al costat de les altres, com els afecta la durada i, sobretot, 

descobrirem la riquesa transformadora del so, que dóna vida a 

la pintura, suggereix històries i transmet emocions. 

I cadascú, al fi nal, s’emportarà el seu catàleg personal de les obres del pintor. 

Cada diumenge d’11:15 a 13:30h

Preu: 3€  | Amics del CCCB: Gratuït, un nen; 

Familiar, dos nens

Inscripció prèvia al taller al tel.: 933 064 100 

o a taquilles del CCCB

El taller es realitza també per a grups escolars 

de 10 a 18 anys. Informació al tel.: 933 064 135

CCCB. Montalegre, 5. 08001 Barcelona. 

Tel 933 064 100 | www.cccb.org
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