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Tallers a Taung Ywar Thit
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Durant el mes de gener, els alumnes de l’escola de primària i secundària de Taung Ywar Thit
van tenir l’oportunitat de participar en dos tallers de fotografia creativa gràcies a na Clara
García, una activista catalana que es va desplaçar a Myanmar per oferir, com a voluntària, els
seus coneixements en fotografia.
És la primera vegada que aconseguim que el govern birmà doni permisos d’estada a Taung
Ywar Thit a un formador estranger i esperem que n’hi hagi molts més i que, poc a poc, ens
permetin estades més llargues.

[http://3.bp.blogspot.com/-tsqfZBW0NwM/VTUNFUKPmxI
/AAAAAAAABek/_qwysvXrl7U/s1600/Clara%2B1.jpg]

La Clara va estar al poble durant una setmana i les activitats que hi va desenvolupar van fer
gaudir a petits i grans, mentre aprenien a utilitzar les càmeres fotogràfiques, imprimir les
fotos i fins i tot, van fer una exposició!!!
Moltes gràcies Clara pel teu temps i esforç! Esperem comptar amb tu de nou ben aviat.
L’experiència viscuda va ser inoblidable per tots!

Un dels tallers va ser l’anomenat “Projecte bombolla”. L’origen d’aquest projecte el va crear
Ji Lee, un director d’art que va impulsar la iniciativa per contrarrestar els missatges publicitaris
en espais públics. El projecte consisteix en col·locar globus de text en blanc a la part superior
dels anuncis, permetent que qualsevol persona que els vegi pugui escriure sobre d’ells els
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seus comentaris i pensaments. Els nens i nenes de Taung Ywar Thit van col·locar globus per
diferents llocs del recinte escolar i van fer fotos. Una vegada impreses, van enganxar, sobre
les bombolles, textes i imatges què imaginaven que les persones estaven pensant!
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L’altre taller va consistir en combinar realitat i ficció a través de la fotografía. Us deixem amb
les impressions i explicacions de la propia Clara: En el fantàstic poblat de Taung Ywar Thit
(Myanmar) Varem fer exactament això: Fer servir el "Projecte Bombolla" per a ensenyar
el moment decisiu de Henri Cartier-Bresson.
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Va ser una experiència increïble ensenyar en un poble de 150 cases. I més quan en aquest
poble, encara no està permès el turisme i els nens són tan purs i innocents ....
Ha estat l'experiència més gran del meu viatge. Els resultats són fantàstics i veure les cares
dels nens i l'expectació creada al poble em recàrrega de forces per a una altra temporada per
tractar de trobar noves escoles.
En el segon taller anomenat "Dibuixos sobre plàstic”, vàrem fer servir plàstic transparent
per dibuixar personatges de dibuixos animats primer, i fotografiar a través del plastic per crear
una nova realitat, després.
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Va ser tota una experiècia explicar-li a nens amb un sistema educatiu tant rigid com el seu,
conceptes dels que mai havien sentit a parlar: el volum, la perspectiva…
Fotografiant a traves dels plàstics varen apendre que un dibuix ben petit pot semblar un
enorme animal o que els elefants poden volar! :)
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Clara Garcia i Ortés
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