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Definició 

El projecte ART EN MOVIMENT esdevé gràcies a la iniciativa de voler incorporar 
moviment i expressió a les obres pictòriques en un espectacle on es combina la 

pintura, la dansa i la música. 

 

Finalitat 

El missatge que vol transmetre aquest espectacle és la relació de l'ésser humà 
amb la pintura com a mètode d'expressió, experimentació i capacitat de plasmar 

la memòria en una disciplina artística que l'espectador sempre observa de forma 
estàtica. L'objectiu és agregar variabilitat a la pintura i dona-li una altra eina 

d'expressió com el cos humà, creant un context artístic més complex del que 
permet la pròpia tècnica pictòrica. 

 

Esquema del projecte 

La inventiva incorpora capacitat de moviment a la pintura gràcies a la dansa. 
Adapta al cos dels ballarins obres pictòriques creades prèviament. 

Quatre ballarins formen la intervenció: Un dels ballarins és el fil conductor de la 

història, representant el paper de l'ésser humà que es relaciona amb les obres 
d'art. Aquest personatge té una importància significativa ja que és l’únic ballarí 

que té una transformació dins l'espectacle i gràcies a ell s'aconsegueix arribar a 
la resta de ballarins que formen l'obra. Els altres tres restants tenen el cos pintat 

com un quadre pictòric que s'ha creat amb el propòsit de transmetre i explicar 
comportaments, emocions o dinàmiques i, per tant, la seva funció és representar 

i incorporar amb el moviment i expressió de la dansa, la personalitat de l'obra 
en cada acció que condueixen. Són la veu de la pintura. 

 
 

Gràcies a aquesta unió disciplinària de pintura i dansa juntament amb música 
composada expressament per l'acció, aconseguim aportar la mobilitat i 

l'apropament d'un quadre pictòric, que per si mateix, li és impossible expressar-
se, doncs és una tècnica artística que es contempla com a objecte estàtic. 

Totes les parts que componen l'espectacle són situacions en les que es troba 

l'ésser humà amb l'art i, sobretot, com artistes, la inquietud d'experimentació 
constant i la curiositat per conèixer i evocar en la creació tot allò que ens remou, 

sense tenir en compte la bellesa superficial de l'estètica. 

 

L'acció comprèn quatre actes que marquen el ritme de l'espectacle per crear una 
seqüència que permet explicar la història del personatge principal amb les pin-

tures. Aquest primer permetrà dinamitzar el procés doncs és ell qui condueix i 
dinamitza el ritme. 

 

 

 



Objectiu 

Amb la iniciativa de fusió de la dansa i la pintura volem crear un espectacle 
conjunt que permeti explotar al màxim la capacitat i la complexitat de les dues 

disciplines artístiques que fluïran juntes amb un ambient musical totalment propi. 

És una acció que no s'ha realitzat mai en un context que permeti expressar la 

pintura gràcies al moviment, un cop aquesta obra ja ha sigut creada. 

Volem motivar la idea d'utilitzar l'art com a mètode d'expressió i cultivar la causa 
artística que dóna més importància al procés que a la finalitat estètica. 

Gràcies a la dansa s'aconsegueix arribar a totes les parts del procés creatiu, des 
del moment que l'obra es crea fins on la rep l'observador. 

Volem explicar la motivació de l'artista per crear en un moment d'intimitat i 
introspecció, allò que explica l'obra, i també, emmirallar la idea de transmissió 

d'idees i pensaments en l'art, que són globals i, per tant, l'art pot ser per a 
tothom, doncs mai ens portarà a la indiferència sinó a un retorn a nosaltres 

mateixos. 

La meta a llarg plaç és moure l'espectacle a altres espais d'altres localitats per 

poder arribar al màxim públic possible. 
 

 

Equip de treball/Responsables: 

• Pintura: Júlia Rios i Nil Serramià. 

• Dansa: Marta Pajares. 

• Música: Miquel Villalba. 

• Escenografía: Mariona Rios. 

• Direcció: Júlia Rios. 

 

A quin públic va dirigit? 

L'espectacle no està dirigit ni pensat per un tipus de públic concret. És una ex-
periència que no deixa indiferent ja que no busca la bellesa sinó un impacte 

sense filtre. Aquella persona que busca i disfruta d'espectacles dins la cultura 

arribarà a conèixer PIG·MENT com una vivència nova i innovadora, on conec-

tarà amb l'art a partir d'un mètode original i multidiciplinari. 


