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FANZINE N.3
ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES DE TORELLÓ

LA FABULOSA MÀQUINA
TELETRANSPORTADORA
DE MATÈRIA
Teletransportar: moure matèria d’un punt de l’espai a un altre mitjançant tecnologia especialitzada.
Després de dècades d’investigacions, moltes teories i experiments que no cal especificar, un col·lectiu
científic anomenat “Q”, ha aconseguit amb èxit posar en funcionament la fabulosa màquina
teletransporadora de matèria.
Aquesta misteriosa màquina té la propietat de transportar matèria d’un punt del planeta a un altre:
INCREÏBLE! Quants de nosaltres hem desitjat en algun moment de les nostres vides aparèixer a un altre
racó del món? Quants ens hem posat els dits al front (imitant cert personatge d’animació japonès) somiant
en el canvi de lloc instantani? ARA ÉS POSSIBLE!
A partir del dissabte 2 de febrer podeu venir a VIATJAR GRATUITAMENT des de l’ESCOLA D’ARTS PLÀSITQUES DE TORELLÓ a un altre lloc del món amb la fabulosa màquina teletransportadora de matèria! No
cal que porteu equipatge, l’equip de científiques “Q” us proporcionaran el material necessari per l’aventura.
Cal aclarir però, que el fet de teletransportar organismes vius té alguns “petits inconvenients sense massa
importància” com per exemple; reaparèixer amb alguna part del cos on no toca, momentània pèrdua de
visió, agudització sensorial o en el pitjor dels casos, un viatger va retornar amb un curiós bigotet cargolat
de les puntes… però bé, com serà que us toqui a vosaltres…
No us deixeu perdre aquesta fantàstica meravella de la tecnologia avançada i veniu a viatjar una estoneta!!

JORNADA
DE PORTES OBERTES
dissabte 2 de febrer de 2013
de 10.30 a 13.00 i de 15.30 a 18.30h
Aprofitant el viatge, us convidem a passejar per l’escola on veureu les aules on treballem i les activitats que
portem a terme al llarg de l’any. També podeu fer un petit tast dels monogràfics i càpsules que estrenem a
partir del mes de març.
Bé, de fet, podeu venir quan vulgueu durant tot el curs, però aquest dia en concret el destinem als visitants
i curiosos per poder parlar amb els professors/es dels cursos i monogràfics i així temptejar alguna pràctica
creativa que potser no us haguéssiu imaginat que podria ser tant interessant… mai se sap…
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MONOGRÀFICS

Matrícula oberta fins al 28 de febrer de 2013

PINTURA
dilluns de 20:00 a 22:00 h
març a juny

GRAVAT
dijous de 20:00 a 22:00 h
abril a juny

BATIK (estampació)
dijous de 20:00 a 22:00 h
abril a juny

Orientar i donar suport de manera individualitzada, segons les necessitats i els interessos de
l’alumnat des de diferents nivells. Realització de
projectes propis i composicions lliures on s’apliquin les tècniques treballades.

Introducció al gravat calcogràfic a partir de la
incisió sobre diversos materials. Aplicar color,
aprendre a utilitzar el linòleum, fusta, coure i
superposicions per descobrir-ne les possibilitats
expressives.

Treballarem sobre diverses robes tenyint i
dibuixant, utilitzant reserves de guta i altres
tècniques. Experimentarem sobreposant colors,
aconseguint matisos, plecs i craquelats.
Les possibilitats són múltiples: mocadors, peces
de roba, roba de la llar...

COSTURA CREATIVA
dimecres de 20:00 a 22:00 h
març a juny

FOTOGRAFIA INICIAL
dilluns de 20:00 a 22:00 h

FOTOGRAFIA (retoc fotogràfic)
dilluns de 20:00 a 22:00 h

Consisteix a transformar i personalitzar peces de
roba que ja no utilitzem i a realitzar-ne de noves
a partir de dissenys propis. Treballarem els
conceptes bàsics de la costura i el disseny des
de la vessant més creativa de manera divertida
i amena.

Curs indicat per a persones que vulguin treure el
màxim de rendiment de la seva càmera digital.
Tracta de conèixer el funcionament i opcions del
nostre aparell i posar en pràctica per reforçar els
coneixements assolits.

Per a persones iniciades en el món de la fotografia digital. Utilitzant programes d’edició digital
treballarem l’ajustatge de color, blanc i negre,
retoc bàsic i ajustatge de RAWS.

DIBUIX AL NATURAL (model)
dimarts de 20:00 a 22:00 h
març a juny

RESTAURACIÓ
dimecres de 19:00 a 22:00 h
març a juny

VÍDEO
dimecres de 20:00 a 22:00 h
ABRIL a juny

Aprendrem a observar, treballar el ple i el buit, les
proporcions, llums i ombres mitjançant el nu com
a exercici. Curs indicat per persones de diversos
nivells.

Aprendrem a restaurar mobles antics per mantenir-ne l’estat original, segons l’estil i l’època
que correspon. També tècniques decoratives de
reciclatge i transformació de peces al gust de
l’alumne.

Coneixerem el llenguatge del vídeo a nivell bàsic.
Com enregistrar, com editar i com exportar.

CUINA CREATIVA
dimarts de 20:30 a 22:30 h
març

TALLER DE LLANES
dilluns de 20:00 a 22:00 h
març a juny

TALLER JOVE
dimecres de 17:30 a 19:30 h
març a juny

Dotar dels alumnes del coneixements bàsics
que els ajudin a crear els seus plats. Convertir uns productes concrets en plats diferents.
Presentar estèticament un plat amb l’objectiu de
provocar emocions als comensals.

El taller consta d’una part teòrica on s’aprendran
els punts bàsics i una part pràctica on dependrà
de la dedicació de cadascun per aconseguir
un resultat o altre. S’ensenyarà a llegir i interpretar els símbols dels llibres de patronatge de
teixir llana.

Aquest taller adreçat a joves de 1r fins a 4rt
d’ESO es treballen múltiples disciplines artístiques: dibuix, pintura, volum, imatge, expressió
graficoplàstica, projectes conjunts i individuals,
concepte, comunicació i expressió. Adreçat a
coneixement complementari o com a preparació
per a batxillerat artístic.

CÀPSULES
Les càpsules són petits tallers d’una a tres sessions que se solen portar a terme els caps de
setmana i ens permeten, aprendre, practicar o
descobrir possibilitats creatives en petites dosis.
Consulteu les dates i horaris a la nostra pàgina
web a partir del 15 de febrer.

ACTIVITATS

s’iniciarà un com complertes les places

s’iniciarà un com complertes les places

Decoració d’interiors – tècniques per fer més agradable el nostre espai quotidià.
Découpage – decoració sobre objectes de totes mides.
Taller de Mobles de cartró – un curiós taller de construcció de mobiliari sostenible i resistent.
Bijuteria – petits complements propis i originals.
Aparadorisme – algunes tècniques per fer mes original i vistós l’aparador del teu negoci.
Pintura al fresc – tècnica tradicional de pintura mural.

ABRIL - Taller per grans i petits el dia de Sant Jordi.
MAIG - Concurs de Poesia Visual pel Mercat del Trasto.
JULIOL - Pinta la Festa: pintem a l’aire lliure per la Festa Major.
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AGENDA D’ACTIVITATS

FACTOR (21)

FACTOR (22)

La Bola del Món
L’any 1996 la classe de P5 de l’escola Lloriana de Sant Vicenç de Torelló
es va convertir en un petit univers d’experimentació mitjançant pràctiques
artístiques, tenint com a eix central un globus terraqui fet de ferro i material
de rebuig.
El projecte “La Bola del Món” tenia la voluntat que els nens i les nenes
es convertissin en persones inquietes i crítiques davant el món que els
envolta, amb capacitat d’aportar coneixement a la classe i d’aquesta forma
canviar la relació entre professor i alumne.
Setze anys després el projecte sembla continuar essent vigent. És per això
que el col·lectiu Morir de Frío es proposa crear un relat expositiu on es vol
homenatjar aquesta mena de propostes que aposten per qüestionar el
plantejament d’una classe convencional, demostrant que és possible deixar
enrere llibres i pupitres per aprendre a través de l’experiència, alhora que es
reflexiona sobre la relació entre l’educació i les arts plàstiques.
L’objectiu de l’exposició és el de recuperar tota la informació que va generar
el projecte i donar a conèixer un material que posa sobre la taula conceptes
i propostes educatives que resulten potencialment interessant i aplicables
a la situació actual de l’educació. Al mateix temps, es vol donar a conèixer
aquest projecte en format d’exposició per tal de revisar el context pedagògic i combatre la ortodòxia paralitzant que es viu avui en dia a la majoria
de les aules. D’aquesta forma es vol demostrar que és possible ensenyar
utilitzant altres recursos i línies de pensament.
Des de Morir de Frío aposten per relacionar les arts plàstiques amb altres
realitats. I és que a “La Bola del Món” les arts plàstiques hi juguen un paper
molt important, fent de pont entre les diferents àrees de coneixements.
Així doncs, l’exposició que es durà a terme a la Sala d’Exposicions de
l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló presentarà tots els continguts que
s’han generat al voltant d’aquesta experiència educativa que va fascinar-ne
els seus participants. La mostra anirà dirigida tant a professionals del sector
com a estudiants, curiosos i tot aquell qui recordi els moments d’escola.
Inauguració: dissabte 6 d’abril a les 8 del vespre.
Exposició: del 8 d’abril al 10 de maig de dilluns a dijous
de 16.00 a 19.00h i divendres de 17.30 a 19.30h.

Quim Rifà Castro, bub1

Art reciclat
Quim Rifà té el seu estudi a Barcelona. Ha realitzat diverses exposicions
individuals i col·lectives a nivell nacional i internacional i ha estat premiat en
la darrera edició de Drap Art amb el premi Resiu’Art 2012 a l’artista emergent. El seu art és la bretxa entre l’humor i l’absurd, ens intriga amb noves
i creatives maneres de veure el nostre món quotidià. Ell pot portar animació
a un objecte inanimat, elevar el banal. El seu propòsit principal és l’activació
de la llibertat de pensament, amb els ulls del nen que tots portem dins.
“Des de la meva estada a Berlín, he evolucionat el meu concepte de creació
cap a la manipulació d’objectes obsolets per unir-los en una sola forma
amb vida pròpia. Amb això vull que dos conceptes molt clars, el dels objectes originals i el de la nova forma, puguin ser re interpretats més o menys
lliurement per l’observador. També vull que diferents objectes ja “morts”
adoptin una nova vida totalment diferent al combinar-se entre ells”.

Exposició: juny.
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ART i RÀDIO

APARADOR D’ARTISTES

Ràdio Congelador

SALAVIRTUAL.CAT es transforma
en un APARADOR D’ARTISTES que
podràs visitar al web de l’Escola
d’Arts Plàstiques de Torelló.

Ni es farà a dins de la nevera ni des de dins de cap iglú; Ràdio Congelador
és un nou programa de Ràdio Ona que s’inaugura el 23 de Febrer d’aquest
benvingut 2013. A través de les goles dels cinc joves del col·lectiu Morir
de Frío, Blai Marginedas, Anna Dot, Alba Vilamala, Palma Lombardo i
Raquel Vila, proposen en aquest nou espai radiofònic diseccionar la cultura
contemporània. Amb clau d’humor, però sense deixar de ser rigorosos amb
el què fan, obrint amb bisturí el món de l’art, teatre, cinema i literatura del
segle XXI amb entrevistes, tertulies i reportatges.
Morir de frío és un col·lectiu de quasi un any de vida nascut a la comarca
d’Osona i, què millor que celebrar-ho expandint-se per les ones hertzianes?. Fins Ara, ens proposaven reflexions sobre la creació, l’art i la cultura
en tots els seus contextos des de la seva seu virtual, www.morirdefrio.com,
un blog de difusió i crítica contemporània sense ànim de lucre i amb fam de
consum cultural. Ara, amplien fronteres i se’n van a la ràdio amb la intenció
de compartir opinions i passar una bona estona malgrat sigui una hora de
l’últim dissabte de cada mes.
Gràcies a l’empenta de l’Escola d’arts de Torelló, i el suport de Ràdio Ona,
l’emissora Municipal de Torelló, ben aviat podrem escoltar pel 107.4 aquest
col·lectiu inquiet que no es vol morir de fred.

Aquest APARADOR D’ARTISTES és un espai de difusió de l’obra contemporània dels artistes plàstics i visuals de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
L’objectiu d’aquest projecte és facilitar als artistes la difusió de la seva obra,
generar contactes i presentar el seu currículum artístic. Un portal per mostrar part de la vida artística de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
SALAVIRTUAL.CAT és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Torelló
amb la participació de l’Agrupació de Fotogràfica de Torelló, l’Escola d’Arts
Plàstiques de Torelló i el Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura. Aquest
web va néixer l’any 2007 com una eina de difusió i comunicació sòlida i
moderna als artistes vinculats a la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
A partir d’ara, a través de l’Escola d’Arts Plàstiques es dóna un nou impuls
al projecte i es converteix en un APARADOR D’ARTISTES que es podrà
visitar des del mateix web de l’Escola, www.eapt.cat. Us animem a donar-hi
una ullada i a posar-vos en contacte amb nosaltres tan si voleu formar-ne
part com si teniu algun suggeriment.
Aquest nou espai dins la web es podrà visitar a partir del mes de març.
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ACTIVITATS INFANTILS

TALLERS I ACTIVITATS PER A TOTA LA FAMÍLIA
ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES DE TORELLÓ
Tel. 93 850 46 64
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PINTA I MUNTA EL TEU ROBOT
TALLA
DOBLA
Enganxa

VIGILA
AL TALLAR
CAP
A SotA

es fica CaP A dins

PEU

PLEGA
PriMER
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TALLER INFANTIL
La creativitat és un mitjà de comunicació més. Una altra manera de parlar. Un sistema que permet expressar o rebre infinitat de sensacions.
A l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló creiem que aquest mitjà d’expressió és una eina bàsica i molt enriquidora en el desenvolupament dels infants i joves.
Estimular la imaginació, construir criteri propi, observar amb atenció, aprendre i aprofundir en diverses
tècniques, generar noves actituds, crear a partir d’idees pròpies, treballar conjuntament i individualment,
respectar la diversitat d’interpretacions i experimentar amb materials diversos. Aquests són els punts principals que es treballen en aquest taller.
Pensar, jugar, crear, jugar, expressar, jugar i comunicar.
Grups de P3 a 2n de primària i de 3r de primària a 6è de primària.
Horari: divendres de 17.30 a 19.30 h
Preu: 28€ mensuals
Matrícula: 30€

CÀPSULES FAMILIARS
Aquests petits tallers estan pensats per participar-hi en família. Mares, pares, avis i àvies, tiets i tietes amb
els seus respectius fills i filles, néts i nétes, nebots i nebodes!
Practicar activitats creatives en família és divertit i educatiu. Aquesta és una manera diferent de passar
alguns dissabtes al matí trencant la rutina i emportant-nos a casa idees originals per fer tots plegats.
Les activitats que us proposem a continuació tenen una durada de dues a tres hores els dissabtes al matí.
Preu per unitat familiar: de 15€ a 25€ l’activitat.
TITELLES
QUADRE FAMILIAR
JOC FOTOGRÀFIC

ESTAMPACIÓ
LAND ART
TALLER DE CARTRÓ

Places limitades: reserveu la vostra adreçant-vos a eap@ajtorello.cat

TALLER ARTÍSTIC estiu 2013
Per a nens i joves de 3 a 13 anys
Activitats divertides, on els nens i joves aprenen i experimenten diferents disciplines artístiques
adequades a cada edat.
Fang, dibuix, pintura, reciclatge i construcció, fotografia, projectes i activitats sorpresa...
DATES: del 25 de juny al 30 de juliol
HORARI: de 2/4 de 10 del matí a la 1 del migdia
PERMANÈNCIA: de 9 a 2/4 DE 10 del matí. PREU: 2 €
PREU: del 25 de juny al 30 de juliol: 125 €
10% de dte. a partir del segon germà.
INSCRIPCIONS: DE L’6 DE MAIG FINS EL 14 DE JUNY a l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló carrer de la
Pau, 12-14 (2ª planta). La plaça es considerarà reservada un cop fet efectiu el pagament
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