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TALLER D'AQUAREL·LA, LLAPÍS I PA D'OR
A TRAVÉS DE L'EXPRESSIÓ SENSIBLE
DELS ÒRGANS
Ja pintes? O no ho fas encara, i fa temps que se't passa pel
cap? Voldries donar-li a l'anatomia un sentit creatiu, més
artístic, més sensible? Doncs amb aquests cursos partint des del
nivell de cada alumne/a aprofundirem a partir de l'aquarel·la dins
la sensibilitat a partir dels nostres òrgans vitals. Fins i tot a
altres estudis anatòmics (de l'esquelet, sistema muscular...) que
els propis alumnes demanin. L'expressió artística és oberta a
tothom! Començarem amb els òrgans vitals.
Si tens ganes de conèixer la meva obra artística, pots consultarla a la meva pàgina web: http://www.mariantoniamsalvart.com/

•
•

Curs intensiu d'aquarel·la, llapís i
pa d'or:
• Durada: 3-3,5 hores
• Lloc: COMGirona
• Metodologia:
◦ Elegirem cada un un òrgan,
donant un sentit simbòlic.
◦ Triarem quines parts voldrem
fer a l'aquarel·la, a llapis i
pa
d'or
(explicant
el
simbolisme
de
cada
tècnica
segons les seves qualitats)
◦ Pràctica de la peça
▪ Demostració pas per pas de:
• L'aquarel·la sobre paper
(rentats,
densitats,
raspats, moll sobre moll,
moll sobre sec,...)
• Pa d'or amb mixtione sobre paper
• Sombreig a llapis
▪ Posada en pràctica de l'alumne/a
◦ Posada en comú dels treballs, processos, resultats,
conclusions.
Preu curs: 40€ (sense material inclòs). 55€ (amb material
inclòs).
Mínim d'alumnes: 4-5. (No és necessaria experiència
prèvia)
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d'aquarel·la i llapis:
Durada: 2 hores
Lloc: COMGirona
Metodologia:
◦ Elegirem cada un un òrgan.
◦ Pràctica de la peça
▪ Demostració pas per pas de:
• L'aquarel·la sobre paper (rentats, densitats,
raspats, moll sobre moll, moll sobre sec,...)
• Llapis
▪ Posada en pràctica de l'alumne/a
◦ Posada en comú dels treballs, processos, resultats,
conclusions.
Preu curs: 30€ (sense material inclòs). 45€ (amb material
inclòs).
Mínim d'alumnes: 5.(No és necessaria experiència prèvia)

