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L’Ona és inventora i aventurera. La seva intel·ligència
i creativitat li permeten inventar extraordinaris aparells
inimaginables que la porten a viure aventures
arriscades, divertides i excitants. Des de Sant Andreu
Contemporani acompanyarem l’Ona en les seves
aventures, i l’ajudarem a aconseguir “estrelles
de coneixement”, que li proporcionaran experiència
per continuar inventant nous aparells i vivint noves
peripècies.
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Durant l’estiu, l’Ona va visitar un planeta bosc cobert
per multitud de formes de vida inversemblants, encara
que és impossible discernir on acaba l’una i on comença
l’altra, ja que estan connectades entre elles, formant
un únic superorganisme. Aquesta vida comunitària
va fascinar l’Ona, que ara veu el planeta Terra d'una
manera diferent, ja que ha descobert aquest mateix
funcionament en els nostres boscos, sota terra. Quins
misteris s'hi oculten?
“Ona” és el programa educatiu de Sant Andreu
Contemporani, estructurat en cicles anuals de tallers
a càrrec d’artistes convidats, dirigits a un públic infantil
i familiar. Un espai en què artistes i nens experimenten
amb estratègies creatives i produeixen coneixement
compartit des de la pràctica.
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EL REFUGI
DEL CÒNDOR

L’ONA HA DE
FER RENTADORES

L’ONA I EL FAR
SENSE LLUM

L’ONA I L'ACAMPADA
ESPACIAL

Jessica Moroni

Irena Visa

Anna Irina Russell

Mercedes Pimiento

L’Ona ha viatjat als Andes en una
importantíssima missió: salvar el còndor andí,
un ocell molt especial en vies d'extinció.
Després d'una llarga expedició ha aconseguit
trobar els últims exemplars als peus d'un
barranc. No obstant això, en aquest lloc
succeeix algun fenomen físic anòmal, ja que
la brúixola de l’Ona ha embogit i és impossible
orientar-se. L’Ona no entén què passa, no sap
la direcció de retorn, i a més s'està fent tard,
així que ha decidit passar la nit al costat
dels còndors, descansar, i investigar demà
què pot estar afectant la seva brúixola.
L'ajudem a construir un refugi en el qual
pugui dormir protegida?

A l'Ona li encanta viatjar però de tant en tant
li agradaria poder tenir una casa i quedar-s'hi
uns dies, per descansar entre viatges. És per
això que l'Ona busca un pis! Com que la cosa
està molt difícil, potser podríem ajudar-la a
construir la millor casa possible per viure-hi
tots junts!

Hi ha un far en una illa al qual se li ha esgotat
la llum. Què faran els vaixells quan sigui fosc,
sense un llum que els guiï? L’Ona té un pla
pera atrapar la llum del sol i omplir-ne el far,
però és una tasca complicada, impossible
de fer sense ajuda, ja que si vol que el seu pla
funcioni faran falta molts caçadors de llum
simultanis. Omplim el far de llum perquè
pugui continuar il·luminant el camí dels
vaixells.

En un dels seus viatges espacials, l’Ona ha
descobert un nou planeta. Hi passarà la nit,
però aquest planeta té unes estranyes
característiques i s’hi haurà d'adaptar.
Què deu tenir d'especial aquest planeta?
Què li oferirà la nit, a la nostra amiga?
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TUTORIAL DE NENS
Cristian Herrera Dalmau
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L’ONA I LES CRIPTES
PER A RECORDAR
VIDES PASSADES

L’ONA A LA CERCA
DE LES CUQUES
DE LLUM

Aldo Urbano

Valentina Alvarado Matos
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VEHICLES MUNICIPALS
MULTIDIRECCIONALS
PER A NOUS MOVIMENTS
GRUPALS
Joe Highton

En el seu últim viatge per l’espai i el temps,
l’Ona va visitar l’Hefest, el déu grec de la
metal·lúrgia i l'artesania. Es van fer bons
amics, i l’Hefest va revelar a l’Ona un
importantíssim secret: com forjar eines
amb poders màgics. L’Ona va explicar a
l’Hefest que en el futur, els artesans no
guarden els seus secrets, sinó que els
comparteixen amb tothom mitjançant
vídeos que expliquen com fer les coses.
Ajudem l’Ona a fabricar eines llegendàries?
Fem un vídeo perquè tothom el vegi!

L’Ona s’ha despertat aquest matí en la màgica
època dels faraons: davant els seus ulls tenia
el paisatge del Nil, i uns servents la ventaven.
Ho ha acceptat sense més conflictes, però aviat
s'ha inquietat en comprendre que, de tota
aquesta glòria, la seva jo del futur no en retindria
res, i que l’oblidaria quan tornés a adormir-se
i a despertar-se en el futur. Per això ha parat les
feines de l'imperi (“Senyora, les collites no poden
esperar!”, “S’esperaran!”) i ha ordenat als
escribes que elaborin els jeroglífics ambels
quals ompliran la piràmide perquè la seva jo
del futur pugui llegir les històries d'aquest món
que tan aviat abandonarà. Quan finalitzava
el dia i ja l’empaitava la son, ha inventat una
endevinalla per a l'esfinx que custodia el tresor,
per a assegurar-se que sigui ella i no algú altre
qui l'obri demà, d'aquí a milers d’anys.

A l’Ona li preocupa la creixent popularitat
dels vehicles individuals a les ciutats del
planeta Terra i la caiguda en l'ús del transport
públic, molt popular en els planetes veïns,
on organitzen menjars, balls i petites festes
esportives durant els trajectes. Et convidem
al Congrés Universal de Mobilitat per
a provar algunes de les últimes millores
en vehicles multidireccionals, un nou sistema
inspirat en dos elements de la Terra: estrelles
de mar i cadires giratòries d’oficina.
Explorarem paràboles i intentarem
comprendre elements de la física a l'inrevés
per a desenvolupar una sèrie de propostes
de nous vehicles urbans, que l’Ona
presentarà al supervisor de mobilitat de
la ciutat de Barcelona en una cursa circular
que es convertirà en una dansa.

En la seva última aventura, una expedició
a la Muntanya de les Ombres, a l’Ona se
li van acabar les bateries de la llanterna
i va quedar atrapada en una immensa foscor.
Afortunadament, unes cuques de llum van
acudir a ajudar-la i es van alinear per
a il·luminar-li el camí. L’Ona va aprendre
molt d'aquesta experiència, i ara vol posar
en pràctica aquests coneixements en el seu
pròxim invent, combinant llums, ombres
i imatges en moviment.
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PROGRAMACIÓ
2019-2020
Amb Jessica Moroni,
Irena Visa,
Anna Irina Russell,
Mercedes Pimiento,
Cristian Herrera Dalmau,
Aldo Urbano,
Valentina Alvarado Matos
i Joe Highton
CALENDARI
Un dissabte al mes
d’octubre a maig,
d’11:30 a 13:00 h
EDAT RECOMANADA
De 6 a 11 anys
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Disseny: Helena i Anna Fradera
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PREU
Gratuït, amb inscripció
obligatòria
(aforament 30 places)
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