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22
ART BRUT amb Antoni Tàpies 
Antoni Tàpies és considerat un dels artistes catalans més 
destacats del segle XX per haver creat el seu propi estil dins 
l’art de l’avantguarda que combina la tradició i la innovació 
dins l’abstracció: l’Art Brut. Què és exactament?

DESAFIANT LA REALITAT. L’obra de Leonora Carrington
Un mussol que es comporta com un humà, cavalls alats, un 
gat amb un sol ull i fins i tot... un ocell que es converteix en 
arpa! Ens fixem en tots els detalls per descobrir les criatures 
misterioses i els animals fantàstics que habiten les obres 
d’aquesta pintora surrealista.

DARRERE LES PETJADES DE LES CIVILITZACIONS PRECO-
LOMBINES!
Els maies, els asteques o els inques van ser algunes de les 
civilitzacions més antigues que van poblar el continent ame-
ricà. Aquestes societats van construir impressionants ciutats 
i infraestructures i algunes de les seves obres artístiques 
representen la seva visió de la natura i de les divinitats. Vols 
saber-ne més?

OCTUBRE

14
GENER

1
ABRIL

LA CAIXA MISTERIOSA DE  L'ANNA I EL JAUME
Hem trobat una caixa misteriosa al pont d’Engordany. Tots 
junts l’obrirem i descobrirem quins secrets amaga. 

A LA RECERCA DE LA NOTÍCIA
Què passava a Andorra i al món el dia què vas néixer? 
Consulta, investiga i descobreix el nostre fons d’hemeroteca. 
Sigues el reporter d’investigació que portes dins. 

12
NOVEMBRE

4
MARÇ

QUAN L’AIGUA ÉS ART
Representar i dibuixar marees, reflexes, neu, rius i oceans; 
fotografiar gotes de pluja i tempestes, però fins i tot pintar 
sobre aigua! Molts artistes han creat les seves obres d’art 
inspirant-se en aquest element, i també utilitzant tècniques 
innovadores i sorprenents.

ELS DÉUS I LES DEESSES DE L’AIGUA 
L’aigua és un dels elements més importants per l’ésser 
humà, és bàsica per a la supervivència!
Per això els humans han intentat, des de sempre, unir 
l’aigua amb mites i divinitats, intentant que existís algú que 
pogués controlar aquest element. Vine a conèixer els déus i 
les deesses de l’aigua!

PASSEJADA PEL RIU MADRIU
Perquè els antics grans imperis s’assentaven al costat dels 
rius? Quines activitats es poden desenvolupar a la vora dels 
rius? Descobrim-ho tots junts!

17
DESEMBRE

11
FEBRER

20
MAIG


