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Taller 1 - Records fets de llum
Claustre de Sant Francesc. Carrer de Sant Pere, 3

2

Taller 2 - Noves mirades
L’Escorxador (pati exterior). Carrer de l’escorxador, 21

3

Taller 3 - Mural col·lectiu
L’Escorxador (pati interior). Carrer de l’escorxador, 21

4

Taller 4 - Llavors
Palau Baltà. Plaça de Jaume I

5

Taller 5 - Canviem la realitat
Plaça Jaume I

6

Taller 6 - Dibuix sòlid
Claustre dels Trinitaris. Carrer de la Font, 43

7

Taller 7- Taller de dibuix
Plaça Milà i Fontanals

Vilafranca del Penedès
Dissabte 16 d’octubre, de 17.30 a 20h

MAKE THE
CHANGE

THE BIG DRAW
FESTIVAL 2021
Make the change

Per sisè any consecutiu, a Vilafranca torna el Big Draw!
Una gran celebració de la pràctica artística del dibuix i
la il·lustració, del benestar i el gaudi que comporta.
El lema del Big Draw d’aquest 2021 és Make the Change
(fes el canvi) i tots els tallers s’han pensat per aprofundir
i afavorir la idea de repensar la relació entre les persones
i el nostre entorn. Trobar un equilibri amb el món que ens
envolta, crear un món millor per a les generacions futures,
amb les lliçons apreses de tot el viscut durant el 2020. Un
canvi cap a l’amabilitat amb què tractem la natura i amb
l’amabilitat amb què ens tractem els uns als altres.
Fundada l’any 2000 a la ciutat de Londres, The Big Draw
Festival és una organització d’educació artística que promou el llenguatge visual i el llenguatge del dibuix com a
eina per a l’aprenentatge, l’expressió i creativitat. Es va
fixar el mes d’octubre com a mes del dibuix.
A Vilafranca el Big Draw 2021 serà el 16 d’octubre i els horaris
de tots els tallers seran de 17.30h a 20h.
La participació serà oberta a tothom, sense límits d’edat
i no requereix inscripció prèvia.
Enguany, els set tallers instal·lats a diferents punts de
Vilafranca tindran cura de controlar l’aforament, la higiene
de tots els materials que s’utilitzin així com de mantenir la
distància de seguretat.
Per més informació:
cultura.vilafranca.cat
www.thebigdraw.org
Segueix-nos a:
@artsviusalsvila
#thebigdrawvilafranca2021

Taller 1 - Records fets de llum
Elisabet Rius i Marta R. Peribáñez del col·lectiu Matinals
de Dibuix Domèstic
A partir d’un record propi el recrearem amb elements diversos
sobre un paper fotolumínic, el podrem visionar a través de la
llum i finalment pintar-lo per poder-lo fer visible i que sempre
en ens acompanyi.
Aquest taller forma part del programa CulturaMENT que impulsa la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilafranca.
Taller 2 - Noves mirades
Javi Gutiérrez i Joan Ramon Buisan del col·lectiu Gargot
Creiem que el canvi real és de dins cap enfora. És a partir de la
nostra pròpia mirada que podem canviar el nostre entorn. Un
canvi global ha de fer-se d’una manera col·lectiva: des de i per
a totes. Crearem un mur, una massa de noves mirades diverses
i singulars que seran aquestes noves veus per al canvi.
Taller 3 - Mural col·lectiu
Anna Mongay i Muntsa González del col·lectiu Gargot
Taller col·laboratiu de gran format sobre les parets del pati
interior de l’Escorxador. Proposem una acció transformadora
plena de colors, que ens mantindrà en suspens fins al final de
la jornada.
Taller 4 - Llavors
Eva Sans i Thaïs Miguel del Petit Taller d’Art
A partir d’una llavor estampada al mig del paper, proposarem a
les persones que hi participin que dibuixin la flor en què es transforma. Inventarem flors boniques, lletges, divertides, seguint la
simbologia d’un mandala (del mig cap enfora). Transformarem
l’interior per arribar a l’exterior. Aquests flors les plantarem en
torretes biodegradables i ens les podrem endur a casa.
Taller 5 - Canviem la realitat
Institut Milà i Fontanals
Anem a convertir-nos en allò que ens agradaria ser o fem allò
que ens agradaria fer. Canviem el nostre entorn per sentir-nos
més a gust i realitzats. Amb guixos i una màquina fotogràfica
el món pot transformar-se al teu voltant. Omplirem el terra
de dibuixos que volem fer o ser, un cop dibuixat ens hi posarem i ens farem una fotografia.
Taller 6 - Dibuix sòlid
Arsenal Escola Municipal d’Art
Proposem un taller de dibuix en què la lliure configuració i
l’atzar seran protagonistes. Treballarem a partir de materials
sòlids, experimentarem a partir del moviment del nostre cos
i les interaccions que activem quan dibuixem en gran format.
Taller 7 - Taller de dibuix
ZIG ZAG Centre d’expressió artística
Donem la volta a la contaminació i fem el canvi a través del
dibuix. La proposta que us fem des del Zig Zag és reconvertir
les deixalles més habituals en elements naturals, estirant el fil
de la nostra imaginació.

