NOTA DE PREMSA

EL MUSEU PICASSO OFEREIX UNA AUDIOGUIA
DIRIGIDA AL PÚBLIC INFANTIL
El projecte ha estat dissenyat pel Museu Picasso i Audioguiarte.
Dimecres, 2 d’agost 2017.‒ El Museu Picasso de Barcelona, conjuntament amb l’empresa
Audioguiarte, ha dissenyat un nou recorregut adaptat al públic infantil. L’itinerari pensat
expressament per a infants de 6 a 12 anys que visiten la col·lecció permanent del Museu
Picasso, es pot realitzar amb la nova audioguia infantil.
Es tracta d’un projecte emmarcat en l’estratègia de comunicació i divulgació desenvolupada
entre el Museu Picasso i Audioguiarte, empresa responsable de la gestió del servei d’audioguies
del Museu, amb l’objectiu de proporcionar tots els recursos necessaris als diferents visitants del
Museu, treballant especialment els continguts i afavorint així l’aproximació dels infants a l’art.
Durant el recorregut, se’ls ofereix una experiència interactiva mitjançant els sentits, el moviment,
la recerca i el joc, per tal d’incitar-los a mirar i a aprendre a través d’aquestes eines. L’audioguia
està disponible en català, castellà, anglès i francès. L’aplicatiu interactua amb els nens, planteja
preguntes, dona respostes, juga amb els silencis i utilitza elements sonors i musicals. Un
exemple és aquest fragment sobre l’obra de Pablo Picasso, Blanquita Suárez:
«[MÚSICA] Un moment, un moment! [so interferència] Un xic de silenci, això
sembla un puzle a mig fer! Hi ha moltes formes i colors, així que buscarem les
peces per separat per entendre què és. Fes una “O” amb la mà i mira a través
d'ella com si fos una ullera de llarga vista. Comencem per baix. Busca uns
peus. No un, sinó dos. Exacte! Són dues cames amb talons. [TALONEIG] Ara
aixeca la mirada fins que trobis un vano. Si t'hi fixes, l'aguanta un estrany braç
blanc allargat. Tot sembla indicar que és una persona però, té cara? ... És clar
que sí, és blanca i la veiem de costat. Ja tenim totes les peces del puzle. Ara
sí, música! [MÚSICA] Davant dels teus ulls hi tens Blanquita Suárez, una
ballarina i cantant a qui Picasso va veure actuar en un teatre de Barcelona.
Creus que està quieta com una estàtua, o que es mou? La seva posició
estranya i el vol de la seva faldilla de color granat i negre et donaran la
resposta.»

Des del Museu, es vol apropar els infants al món de l’art, aconseguir una experiència sensible,
fomentar l’observació, reflexionant sobre la figura de Pablo Picasso a fi de comprendre i
endinsar-se millor en la col·lecció del Museu.
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Segons Picasso “Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al
crecer”. Aquesta relació és la que el Museu Picasso pretén: que els infants continuïn sent artistes
i que, amb el coneixement de les obres de Picasso, projectin una nova manera de veure l’art i els
museus. L’art és un mitjà de comunicació i expressió molt important que cal difondre. Picasso
pintava els objectes com els pensava, no com els veia, i això és el que els infants fan a través de
la seva mirada, experimentar amb l’art.
L’audioguia té un preu de 5 € per visita i es pot adquirir al portal de compra d’entrades en línia a
la pàgina web del Museu www.museupicasso.bcn.cat.
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