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INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS GENERALS:

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Forma i volum és un curs amb un clar
enfocament i tendència a l'escultura
realitzada en ceràmica, però sense
descuidar algunes tècniques que es
poden utilitzar en diferents camps de
la creació.

Anàlisi i estudi de la forma i el volum i les seves possibilitats en
la ceràmica.

•

Coneixement i desenvolupament de tècniques de relleu,
(barreja de fangs, i textures)

•

Desenvolupament de mètodes
de gravat traslladats al fang.

•

Motlles senzills amb caixes de
cartró, i les seves possibilitats
creatives.

•

Processos decoratius:
sigillates,
reserves,
esgrafiats,
plantilles,
esponja,
i pinzell.

El fang creix, s'encongeix, s'expandeix, pot acabar prenent la forma que
nosaltres desitgem. L'argila i els minerals, són elements que ens ofereix la
natura, i amb això també els seus colors, que conscient o inconscientment
segueixen convivint amb nosaltres, ja
sigui en la seva essència, com en
qualsevol estat de transformació.
Si pensem en la ceràmica com a mitjà
de suport plàstic podem comprovar el
seu potencial artístic, amb ella es poden realitzar diferent tipus de treball,
des dels més pictòrics, fins a increïbles
volums tridimensionals que no tenen
res a envejar a les obres realitzades
amb altres materials.

Adquirir coneixement sobre diferents característiques i tipus de
treball amb el fang, i el desenvolupament posterior de tècniques decoratives.

HORARI DEL CURS:
•

DIVENDRES 23 I DISSABTE 24
Matí: de 9:30 a 1:15
Tarda: de 16 a 20

•

DIUMENGE 25
Matí: de 9:30 a 1:15
Tarda: de 16 a 18

