
James Mollison: Where children sleep 

Aquesta sèrie de díptics fotogràfics ens mostren la història de
diferents xiquets i xiquetes arreu del món, a partir del seu retrat i
la imatge de com és la seua habitació. 
 
La idea de l'habitació com element identitari de la infantesa,
deixa en evidència les diferències econòmiques i culturals, i
suposa una reivindicació envers els drets dels infants, però
pretén sobretot ser un recull inclusiu de les diferents
característiques que conformen cada espai.

// DETONANT

Instal·lació fotogràfica
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https://www.youtube.com/watch?v=t-Fg2CMsDvc
https://www.jamesmollison.com/where-children-sleep


Fes un croquis de la teua habitació en planta. Es poden incorporar mesures, escales, etc. Tradueix-lo a una maqueta tridimensional amb materials domèstics o
reciclats. Algunes idees ací: 

Una de les idees fonamentals d'aquesta obra de Mollison és la de que el lloc on vivim i els objectes que l'ocupen formen part de la nostra identitat. Les nostres
coses parlen de nosaltres. Tria un objecte significatiu de la teua habitació i contan's la seua història. D'on va eixir, com va arribar a la teua vida, de quines
maneres interactues amb ell, quins significats oculta, què ho fa important, o no. 

Tria una de les habitacions de James Mollison i escriu una carta al xiquet o la xiqueta a qui pertany. Pots dir-li què t'agrada de la seua habitació, què saps del
seu país, de la seua cultura, i com ets tu. Pots inventar el seu nom a partir de la foto i imaginar com és la seua vida. Després es pot fer una cartografia de totes
les cartes col·locades en la part del món corresponent.
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// PROPOSTA D'ACTIVITATS

// CONTINGUTS BÀSICS

PRIMÀRIA
Educació audiovisual: il·lustració de relats. Fotografia.
Dibuix geomètric: formes bàsiques, mesures i escales. Croquis.
Expressió artística: materials, maqueta.

// EIXOS CRÍTICS
Globalització; Drets de la infantesa; Cultures; Identitat; Cartografia.

SECUNDÀRIA
Expressió plàstica: color, textura, tècniques.
Comunicació audiovisual. Fotografia.
Disseny d'interiors.
Dibuix tècnic: escales; sistema dièdric. Croquis.

https://www.youtube.com/watch?v=TA-uIjBLFJY&t=208s


En aquesta proposta es treballen aspectes relacionats amb la globalització i els drets de la infantesa (Valors ètics). 
Els plànols de l'habitació es poden treballar conjuntament amb matemàtiques. Ací teniu l'enllaç a un repte matemàtic (Mesurem la casa) dissenyat pel CEFIRE
CTEM: 
El relat a partir de l'objecte està connectat amb les matèries lingüístiques. 
L'activitat de la carta permet el desenvolupament d'un projecte en relació a diferents cultures i parts del món (Ciències socials).
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// INTERDISCIPLINARIETAT

Fes-te una foto i després fes-ne una altra de la teua habitació a la manera de James Mollison. Pots compartir el muntatge amb els teus companys i fer una
exposició de les propostes quan torneu a classe.

 

https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/va/2020/04/07/mesurem-la-casa/


Recurs elaborat per Lledó Queral Gomis i Pepa Ortiz Romaní, 
assessores de l'àrea de plàstica, visual i audiovisuals del CEFIRE artisticoexpressiu.
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