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Sortida al Museu Abelló
El  passat  dia  16  d'octubre,  els  alumnes  que  fan
d'Història  de  l'Art  van  fer  una sortida   al  Museu
Abelló.  Com és  tradicional,  es  realitza  al  primer
trimestre, per tal  de fer  una aproximació  a  l'Art
Contemporani  i  per  contemplar  en  directe  obres
d'art, com a element de motivació. 

            Presentació d'una nova mirada a l'obra

Els alumnes han valorat la sortida i a continuació hi
ha algunes opinions:

L'Ariadna ens diu: “El Museu Abelló, té obres molt
expressives que segueixen els estils del S.XX, per
això és un bon sistema d'aprenentatge perquè pots
veure  els  diferents  corrents  artístics  i  les  seves
característiques.  La  col·lecció  d'Abelló  està
bastant  bé,  perquè  pots  observar  les  obres  que
agradaven o inspiraven l'artista”.

                   Paisatge de Cadaqués

La Mireia  opina: “des del  meu punt de vista,  la
visita  al  Museu  Abelló,  va  ser  didàctica,  ja  que
vam poder contemplar les obres més aprop, amb
les seves tècniques i colors”.

La Mònica expressa:  “La sortida al museu va ser

interessant  i  molt  il·lustrativa.  Va  servir  per
conèixer l'autor i la seva tècnica tot i que va faltar
una visita a la casa Abelló”.  

L'Adrià  ens  comunica:  “la  sortida  va  ser  bastant
entretinguda i a la vegada didàctica, ja que vam
aprendre diverses coses del pintor de Mollet Joan
Abelló,  com per  exemple  que  tenia  una  tècnica
personal  anomenada  explosivisme.  Sempre  és
millor  observar  les  obres  directament.  Les
textures es poden estudiar bastant millor”.

         L'alumnat contemplant les obres

En Josep diu:  “va ser una sortida molt didàctica,
em va  ajudar  i  motivar  per  fer  l'assignatura  al
llarg del curs”.

La Karen opina:  “la  sortida ha estat enriquidora
culturalment,  ja  que  vam  aprendre  nous
moviments artístics i observar l'evolució pictòrica
d'un dels millors pintors de Catalunya”.

En Jaume escriu:  “ i didàctica ja que he comprès
millor el significat de les obres d'aquest artista”.

Segons  la  Laura:  “va  ser  molt  curiós  saber  com
pintava i d'on treia les inspiracions i podem veure-
les en persona val molt la pena”.

A l'Albert, li va agradar bastant, però l'audiovisual
el va trobar massa llarg, molt més interessants les
obres de l'artista i la seva col·lecció.

Com  a  conclusió  ,  la  sortida  va  aconseguir  els
objectius  proposats:  apropar  l'alumnat  a  l'art
contemporani a partir de l'observació de les obres
de  l'artista  Joan  Abelló  i  les  de  la  seva  extensa
col·lecció  i,  especialment,  és  important  per  a
visualitzar diferents tècniques pictòriques.


