
Míriam Martí Pallarès - www.miriammarti.com - artisticsynapses.tumblr.com 

miriammartipallares@gmail.com  

 

Les sinapsis són les connexions entre neurones. Aquestes connexions són l’inici de 

tot, són les ordres que ens permeten respirar, moure’ns, pensar, sentir, relacionar, 

entendre...  

Sinapsis artístiques són, per tant i en primer lloc, connexió, connectar. Connectar 

ciència amb art, moda, arquitectura, tecnologia, natura, matemàtiques, il·lustració...  

I així potser descobrir que de fet mai hi hagut desconnexió i que la relació entre 

diferents àmbits és molt present i ser-ne conscients ens pot fer més creatius i 

observadors. 

Potser això no ens ho havíem plantejat i no ho acostumem a entrenar però 

afortunadament el nostre cervell té plasticitat i es creen noves sinapsis en funció 

del que fem i entrenem, així que tot exercitant aquesta visió més global, creem 

noves sinapsis en el nostre cervell. Som el que entrenem! 

 

 

 

 

[proposta de xerrada+taller] 

Artistic Synapses 

Artistic synapse o connexió artística que relaciona el sistema 

vascular dels humans amb la ramificació del tronc i les 

branques dels arbres i finalment una aplicació artística 

relacionada, com és el vestit de la imatge. 

Artistic synapse o connexió artística que relaciona els 

elements químics presents en el cos humà amb les 

nebuloses i finalment un disseny d’alta costura inspirat 

en l’anterior descrit. 
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Proposta d’activitat: Xerrada + taller “Artistic Synapses” 

Descripció: a través d’exemples del blog “Artistic Synapses” veurem connexions 

artístiques entre la ciència i la natura, entre d’altres àmbits. Després els 

participants buscaran i crearan les seves propostes, estil “mood board” – collage 

d’idees. En acabar presentaran la connexió trobada. 

Edat: l’activitat pot funcionar molt bé en qualsevol edat. En cas d’organitzar-la el 

millor seria fer-ho per grups d’edat (nens, joves, adults), per tal que els 

participants se sentin més còmodes. 

Durada i dinàmica de l’activitat: 2 hores (adaptable). 

o Xerrada – mostra de diferents “Artistic Synapses” i presentació de 

l’activitat (30’). 

o Treball actiu per part dels participants buscant les seves pròpies 

connexions artístiques. Es treballarà en grups, cada membre del grup  

elaboraria 1/2 connexions artístiques (30’). 

o Exposició dins del grup de les connexions artístiques de cada participant 

als altres membres del grup. També es podran compartir a les xxss, si així 

ho desitgen. Entre tots triaran la que els hagi agradat més i aquesta 

s’exposarà a la resta dels participants (30’). 

o Exposició per a tots els participants del membre de cada grup escollit 

(30’). 

Materials: es proveirà als participants de fotografies i si tenen ordinadors i 

connexió a internet, també podran fer-los servir. 

Aplicacions de l’activitat: connectar idees de suposats diferents mons a través 

d’imatges despertarà en els participants la creativitat, els farà ser més observadors 

i els permetrà expressar les seves idees, noves o velles, els seus coneixements 

preconcebuts o recent adquirits, els seus gustos... En definitiva, ens permetrem ser 

més creatius, deixant l’empremta d’això en el nostre cervell amb les noves sinapsis 

que crearem i per tant molt possiblement a partir de l’activitat ens trobarem que 

observem el món amb una nova mirada... 

Contacte: Si teniu interès en contractar l’activitat o voleu més informació si us 

plau poseu-vos en contacte amb la responsable. 

Míriam Martí 

miriammartipallares@gmail.com  

+34 620713882 

http://www.miriammarti.com/
file:///C:/Users/miriam/Documents/míriam/sciart/artisticsynapses.tumblr.com
mailto:miriammartipallares@gmail.com
mailto:miriammartipallares@gmail.com

