ESCOLA
D’ARTS
PLÀSTIQUES

Jornada de portes obertes
Exposició els extraterrestres viuen entre nosaltres
Tastet i mostra de tallers i monogràfics
02.02.19 DE 10 A 13.30 H

MATRÍCULA OBERTA MONOGRÀFICS I TALLERS
FINS EL 28 DE FEBRER

ELS
EXTRATERRESTRES
VIUEN ENTRE
NOSALTRES
(i t’ho podem
demostrar)
Inauguració:
2 de febrer de 10 a 13.30 h
Exposició:
fins el 28 de febrer,
de dilluns a divendres de 17 a 20 h

JORNADA DE
PORTES OBERTES
Tastets i mostres de
tallers i monogràfics!

Uns organismes vius evolucionats fa segles
que dominen el món. Viuen entre nosaltres i
condicionen les nostres existències. Secretament som els seus esclaus. Summament intel·ligents, imprevisibles i misteriosos, són els
grans experts de l’art del sigil. Res escapa de
la seva mirada impertèrrita.
La majoria de les persones ens mostrem escèptiques davant d’aquestes idees. Tot i així,
un estudi del grup 100tifikes de Thug Life
University, ha fet públiques un conjunt d’evidències que demostren l’existència de vida
extraterrestre en el nostre entorn més pròxim. Els diferents governs del món estan fent
grans esforços per amagar-ho però la veritat
ha sortit a la llum. Malgrat totes les dificultats, hem aconseguit instal·lar un simple test
on aprendràs a identificar aquests éssers que
manipulen les nostres vides.
No sents molta curiositat?

Vine a veure’ns i passeja per l’escola!
Veuràs què hi passa durant el curs! Veuràs
alguna mostra dels pròxims monogràfics i alguns tastets de tallers que farem aquest segon
quadrimestre. En tenim preparades per adults,
joves i familiars. Vine, prova, pregunta...

Per a la família:
10.30 a 11.30 h – Mostra del taller infantil. Vine a jugar!
11.30 a 12.00 h – El conte de cartró
Per adults:
10.30 a 13.00 h – Mostra de possibilitats del taller de joieria creativa
11.00 a 12.00 h – Costura creativa
11.00 a 11.30 h – Literatura experimental
11.30 a 12.00 h – L’art com a eina d’autoconeixement
12.00 a 12.30 h – Taller d’art contemporani per a gent gran
12.00 a 12.30 h – Fotografia per joves
12.15 a 13.00 h – Restauració

Monogràfics

Març—juny

Dilluns
20—22 h

Fotografia inicial

Març
45 €

Dilluns
19—21 h

Costura creativa

Dilluns
19—21 h

L’art com a eina d’autoconeixement

Dimarts
20.30—22.30 h

Cuina contemporània

Dimarts
09—11 h

Taller d’art contemporani per a gent gran

Dimarts
18—20 h

Fotografia per joves (de 1r a 4rt d’ESO)

Dimecres
18—20 h

Joieria creativa

Dimecres
19.30—21.30 h

Literatura experimental

Dijous
20—22 h

Dibuix de model

Dissabte
10—13 h

Restauració

Treu el màxim rendiment de la teva càmera digital.
Un taller on es crea i recicla de manera original la teva roba o
complements. Del disseny al patronatge i a la confecció totalment
personalitzada. (No cal experiència).
A través de les diferents arts plàstiques fem visible l’expressió d’un
mateix. Prenem consciència del que sentim a través de l’experiència vivencial.
Noves possibilitats creatives a receptes que ja coneixem. A la cuina
del restaurant “la Rectoria d’Orís”.
Proposem un taller per aprofundir en la mirada. Per mirar sentint;
amb la vista però també amb el tacte, el so i l’olor. Per plasmar la
mirada en un llenguatge visual i plàstic; pintura, escultura, instal·lació, acció... per pensar a partir del que hem mirat i/o creat.
Aprenem totes les funcions de la nostra pròpia càmera digital a
través d’exercicis teòrics i pràctics i també investiguem sobre les
possibilitats expressives de la fotografia.
Crea la teva pròpia joia en plata mitjançant la tècnica de la cera
perduda i combina-la amb diferents materials reciclables, materials
orgànics, paper, pell, objectes i on ens porti la imaginació. No es
requereixen previs coneixements de joieria.
Taller dirigit a tothom que li agradi escriure i vulgui experimentar
amb maneres diferents i disteses d’elaborar textos.
Per a persones de diversos nivells. Aprendre a observar, treballar el
ple i el buit, les proporcions, llums i ombres mitjançant el nu com
a model.
Restauració de petits mobles i objectes antics o nous de manera
artesanal i també de manera original i creativa.

Tallers de dissabte

Març a juny
36 € mensuals

Març i abril
40 € mensuals

Juny
70 €
Març i abril
45 € mensuals

6 sessions
a partir de març
55 €
6,13 i 27 de març i
3,10 i 24 d’abril
67,50 €

Març i abril
45 € mensuals
Abril i maig
45 € mensuals
Dies 4 i 11 de maig
36 €

ADULTS

FAMILIARS (1 nen + 1 adult) 1

30 de març de 11 a 12.30 h – Preu: 28 €

4 de maig – 10 a 12 h – Preu: 18 €

Amb l’estudi de disseny Plego Paper veiem què és la volumetria en paper i les diferents tècniques que existeixen!
Muntem amb paper la figura d’un pit-roig o una mallerenga per emportar-nos a casa. Entreu a www.plego.cat

A través d’un conte una mica especial, descobrirem que
un material tant corrent, comú i quotidià com el cartró
pot esdevenir un món de possibilitats per jugar!

Volumetria en paper

6 d’abril de 10 a 13 h – Preu: 25 €

Atrapa-Somnis

A través de la simbologia representada amb diferents
ornament construïm el nostre propi atrapa somnis. (Porta
un petit objecte lleuger que sigui simbòlic per a tu).

El conte de cartró

1

Cada nen o adult de més, costarà 4 euros per persona.

ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES
Horari d’atenció al públic:
laborables de 17 a 20 h
—
T. 93 850 46 64
eap@ajtorello.cat
—
Plaça dels Torners, 17 2a planta
08570 Torelló

www.eapt.cat
@escartto
/escoladartsplastiquesdetorello

