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FUNDACIÓ ANTONI 
TÀPIES 

 
 

VISITA DINAMITZADA A LA COL·LECCIÓ 
Les visites a la Col·lecció de la Fundació Antoni Tàpies tenen com a 
objectiu mostrar diferents aspectes del pensament i l’obra d’Antoni 
Tàpies i, a la vegada, fomentar una actitud reflexiva i de mirada àmplia al 
voltant de l’art contemporani. L’educador/ra que condueix l’activitat 
adapta els continguts, i l’ús de materials de suport, als diferents grups 
d’edat. 

La Col·lecció 

Per als més petits, el procés d’aprenentatge s’inicia descobrint els 
elements plàstics i matèrics de l’obra d’Antoni Tàpies. La visita s’articula 
al voltant d’una sèrie de peces significatives que permeten als alumnes 
conèixer els aspectes més importants de la seva producció artística: 
colors, formes, símbols, matèries, tècniques, processos creatius, 
etcètera. La visita es realitza amb el suport de materials didàctics. 

A mesura que els alumnes van adquirint nous coneixements, ens 
endinsem en elements més conceptuals: des del mètode de treball de 
l’artista o el seu pensament, i la seva manera d’entendre el món, fins al 
context històric, social i artístic –nacional i internacional– de l’època. 

Activitat per a alumnes d’educació infantil, cicle inicial, mitjà i superior 
de primària, ESO i batxillerat.  
Durada: entre 1 h i 1 h i 15 min. 
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VISITA DINAMITZADA A L’EXPOSICIÓ 
TEMPORAL 
Les visites a l’exposició temporal tenen la voluntat d’acostar l’art 
contemporani als joves, i fomentar el debat i la reflexió entorn dels temes 
d’interès cultural i social que s’hi plantegen. 

Exposicions temporals 

La programació d’exposicions temporals de la Fundació té la voluntat de 
generar un diàleg al voltant d’una sèrie de temes que formen part de la 
cultura contemporània i que estimulen la reflexió crítica i el debat: l’arxiu 
i la memòria, la subjectivització de l’experiència, el llenguatge i els seus 
usos, la construcció d’imatges, la relació entre art i vida, i la capacitat de 
l’art per transformar la consciència, entre d’altres. La visita traça un 
recorregut per les obres més significatives i combina l’experiència al 
museu amb l’anàlisi del discurs teòric subjacent a l’exposició. 

Activitat per a alumnes d’ESO i batxillerat.  
Durada: 1 h. 
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ANTONI TÀPIES I L’ESFERA PÚBLICA. 
ITINERARI 
L’itinerari té com a objectiu donar a conèixer l’obra en l’espai públic 
d’Antoni Tàpies, ubicada a diferents indrets i institucions de la ciutat de 
Barcelona, per descobrir el vessant més social i compromès de l’artista. 
Com a novetat, l’itinerari s’iniciarà amb l’escultura Mitjó, la qual s’ha 
instal·lat recentment a la seu de la Fundació Antoni Tàpies. 

Activitat per a alumnes d’ESO i batxillerat.  
Durada: 2 h. 

Relació de les obres que inclou l’itinerari: 

Mitjó (maqueta, 1991; escultura, 2010)  
UBICACIÓ: Fundació Antoni Tàpies, c/Aragó 255. 

Núvol i cadira (1990)  
UBICACIÓ: Fundació Antoni Tàpies, c/Aragó 255. 

Sala de Reflexió (1996)  
UBICACIÓ: Universitat Pompeu Fabra. Campus Ciutadella, c/Ramon 
Trias Fargas 25. 

Homenatge a Picasso (1981; inauguració el 1983)  
UBICACIÓ: Passeig Picasso. 

Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració de la Universitat 
Pompeu Fabra. 

La visita de les obres estarà subjecta a la disponibilitat proposada per 
cada institució. 

 

 


