
Cia. SombraS ChinaS  de Valeria GuGlietti presenta:

TALLERS
I n i c i a c i ó  a  l e s  o m b r e s  x i n e s e s



tots se sorprenen 
quan com per art de 
màgia, amb les mans 
col·locades en una 

determinada forma, 
projectem la d'un 

conill corrent. 

tan simple a 
la vista, però 

complex alhora.

aquest taller dóna 
l'oportunitat de 
jugar amb les 

ombres, trobar 
personatges clàssics, 

interactuar amb 
altres personatges i 

redescobrir una forma 
d'expressió.

PRESENTACIÓ



la companyia Ombres Xineses de Valeria Guglietti,
com a activitat complementària ha impartit classes, tallers, xerrades i workshops.

Dedicats de manera particular segons la necessitat i el temps disponible,
per a adults, professionals i nens.

WORKSHOPS I
MES



 

les activitats proposades estan 
estructurades en parts teòriques i 

pràctiques.

el nostre propòsit és que tots els participants 
adquireixin coneixements bàsics sobre la tècnica de les 

ombres xineses fetes amb mans i accessoris aplicable a la 
necessitat de cadascun.

en la part teòrica s'exposa una introducció a la història i origen 
d'aquest art mil·lenari.

en la part pràctica s'aprèn, entre diverses coses, a jugar amb 
la llum com a material fonamental, prescindint de tecnologies 

costoses i agressives amb l'entorn.

D'aquesta manera, al llarg de les sessions, els participants 
troben noves maneres d'expressió a través de les ombres, 

armen històries, creen personatges i adquireixen una 
original eina de joc.

la proposta de l'esdeveniment varia segons, la 
quantitat de dies, les

edats i la quantitat de participants.

ObjECTIuS
I MOdALITAT
dE TREbALL:



NECESSITATS TèCNIquES
    p e r

AL TALLER:

es precisa un saló de parets blanques i llises que es pugui enfosquir i il·luminar fàcilment.
a vegades hem construït petites pantalles amb paper. 

en aquestes pàgines es mostren fotos d'alguns tallers perquè puguin entendre millor com 
s'utilitzen les mateixes.

la Companyia pot facilitar llums als participants, però el lloc haurà d'estar proveït de 
alargaderas i endolls per a aquests. també han de ser col·locats sobre alguna mesita, 
tamboret o cadira perquè puguin recolzar sobre alguna cosa.

Materials: tisores, paper, llapis, goma d'esborrar, cartolina, corda, cinta adhesiva de paper 
(la que usen els pintors) palitos de brochette, tela i el que els sembli que pugui projectar 
una ombra interessant, etc. tal vegada aquests materials els pot portar cada participant.

Equip de so: per a acompanyar les imatges amb sons.





Taller para adultos en Incanti , Italia 2008
Taller para Titiriteros y docentes en Portugal, Espinho - Festival de Marionetas 
2011
Taller para niños en el Festival de Andoain. 2011
Festival de Marionetas de Meppel, Holanda 2012
Festival Marionnettes d’ Hendaye, Francia 2012
Festival Tête du Bois, Villeurbaine, Francia 2013 (para niños)
Festival de Sao Paulo, Brasil. 2013
Puppet Festival Izmir Turquía, Taller intensivo. 2014
Festival de Títeres en Atenas. Workshop para profesionales. 2014
Festival de Animación, Ainzon- Zaragoza
(para 30 personas de todas las edades) 2014
Festival de Teatro de Sombras de Macedonia. Workshop para niños. 2015

Festival Marionnetic, Binic. Francia. 2017
Festival Spkopje, Macedonia de Sombras. Taller para Niños. 2017

Festival de Tenerife, Talleres para jóvenes. 2018
Festival Teresetes. Introducción a las sombras de manos. 2018

Internationell dockteater - Festival i Pegasus Trädgard. Talleres de sombras en familia. (Suecia) 
2018/2019 Taller Festival Felino. Festival do Arte do Litoral. Caraguatuba,Ilhabela (Brasil) 2019

Zigoitia y Amurrio. Talleres 2019



CONTACTE
Valeria Guglietti

Tel: +34 645 02 22 14

valeriasombras@gmail.com

info@sombraschinas.com

www.sombraschinas.com
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