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L’Escola Miralletes és una escola pública de Barcelona, que
acull un programa de residència per a artistes novells impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Cultura de Barcelona. El projecte es diu “Espais C_Room 13 Barcelona”, i
el seu principal objectiu és introduir l’art de forma contínua
dins l’escola, mitjançant la creació d’un estudi artístic a un
espai que l’escola cedeix a l’artista resident.
El nou ús que es dóna a aquest espai (àula reconvertida
en estudi-taller), i les dinàmiques pròpies de funcionament
que el caracteritzen, generen noves necessitats.

Les maquetes són fonamentals per transitar de la idea a l’objecte.

Com a artista resident, veig una oportunitat d’acció i proposo involucrar a l’alumnat en un projecte de cocreació “site-specific” que té per objectiu resoldre les mancances de
l’EspaiC adequant-lo a les noves necessitats, situant els infants davant del repte de solucionar una problemàtica real
amb què conviuen cada dia.
El conjunt resultant de peces consta d’una taula, sis tamborets i sis alces, i ha rebut el nom de TAMTAM, abreviació
de “Taula Alça Miralletes + Tamboret Alça Miralletes”.Els
materials emprats han sigut el ferro, la fusta i el Filaflex,
a l’hora de produir alguns dels components hem rebut el
suport de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana.
Per fer referència al projecte a les xarxes socials, s’ha creat
l’etiqueta: #TAMTAM_project

Fer-se un taller, és fer-se una èina. Antigament, l’aprenent
d’un ofici que aspirava a convertir-se en professional
havia de fabricar-se les seves pròpies èines. Aquests útils
eren només per a ell, de manera que s’havíen d’adaptar
a la seva manera de treballar. A l’espaiC Miralletes hem
co-dissenyat i autoproduït una taula i un conjunt de tamborets.

El parc objectual suma un total de 13 peces. 1 taula, 6 tamborets i 6 alces.

