Tallers del segon quadrimestre. Curs 2015-2016

TÈCNIQUES LÍQUIDES: FIGURA, PAISATGE I ABSTRACCIÓ
Professores: Teresa Llanceta i Olga Diego

OBJECTIUS
Descobrir les nombroses possibilitats de les tècniques líquides i els diferents processos tradicionals i actuals d’aquestes incloent
aquells que impliquen una transgressió de les tècniques conegudes.
Classes eminentment pràctiques envoltades en un marc teòric desenvolupat d’una manera paral·lela.
Es pretén dotar l’alumnat de les eines i els coneixements necessaris per a expressar les seues emocions i conceptes propis.
Destinat a persones interessades a aprofundir en l'art contemporani i les formes d'expressió d’aquest. No cal tenir-ne
coneixements previs.

PROGRAMA
El programa del taller s'estructura en 10 sessions de 3 hores cadascuna. Eventualment les classes tindran una introducció teòrica
i un desenvolupament audiovisual.

CONTINGUTS






Tractament de la figura, el paisatge i l'abstracció.
Estudi del color: com dibuixa el color, es transforma, construeix i actua d’una manera activa durant l'execució de l'obra
i en el resultat final.
Formulació d'una proposta inicial i l'execució d'aquesta aprenent i dominant el procés d’una manera conscient.
Rescatar l'acció des de l'observació conceptual. Cercar la consciència de l'acció realitzada i possibilitar la trobada amb
resultats inesperats que puguen servir d'inspiració per als projectes futurs.
Cerca de nous suports i eines.

METODOLOGIA
- Presentació teoricopràctica de cada tema i tècnica que cal abordar amb suport audiovisual.
- Execució i pràctiques en cada tema (alumnat), acompanyat de més explicacions i exemples (professora).
- Seguiment de cada membre de l’alumnat i possibilitat de variacions en la proposta per adaptar-la a interessos
específics.

AVALUACIÓ: Assistència mínima d'un 80% del total de les hores. Atenció i realització d'exercicis.
MATERIAL-ALUMNES
 Papers apropiats per a les tècniques aquoses.
 Pintures a l'aigua (aquarel·la, aiguades, tinta xinesa, acrílics, etc.).
 Pinzells, draps, esponges.
 Llibreta de notes.
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PERIODITZACIÓ

-

Del 18 d'abril al 18 de maig del 2016
Dilluns i dimecres de 16:30 a 19:30h
10 sessions (30 hores)
30 Hores ICE




Abril: 18, 20, 25 i 27
Maig: 2, 4, 9, 11, 16 i 18

LLOC: Aula 17D (edifici Politècnica IV)

NOTA

PER A OBTENIR EL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE:
*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D'HORES DEL CURS
*ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS
*FER L'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS
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