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Dibuix 2
Curs d'aprofundiment
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Matrícules
· Inscripció

Horari:
Opció A: dimarts de 18.30 a 20.30 h
Opció B: dimecres de 16.30 a 18.30 h
Data: del 20 de setembre de 2022 al 14 de juny de 2023
Preu: 231,66 €
15% descompte 196,92 €

Escola Municipal d’Art
Ajuntament de Girona

Pujada de la Mercè, 12
17004 Girona
https://web.girona.cat/ccm/ema

ema@ajgirona.cat
@LaMerceGirona

10% descompte 208,50 €

Aquest taller està adreçat a persones que tinguin una pràctica sòlida de dibuix i que desitgin, per motius
d'estudi o bé professionals, aprofundir en les tècniques del dibuix.
El dibuix és una disciplina fonamental en la formació pràctica de l’artista. El dibuix es treballa des de una
perspectiva clàssica de representació de la realitat però sense deixar de banda el component creatiu.
Cada alumne treballa i evoluciona segons el seu ritme d’aprenentatge i les seves capacitats. El professor
condueix, guia i orienta individualment cada alumne segons les seves necessitats, moment evolutiu i
característiques personals d’aprenentatge.
Es tractaran temes com els materials i les tècniques del dibuix, la proporció, l'encaix, l'estudi de la llum, les
textures, la profunditat, la perspectiva, la composició... Aquests temes es posaran en pràctica amb diferents
exercisis pràctics realitzant paisatges, retrats, natures, cos humà...
Els cursos en la major part es desenvolupen a l’aula, que està preparada amb taules abatibles, peanyes per a
models, tamborets giratoris, focus de llum i altre mobiliari propi d’una gran aula de dibuix..
En el curs es potenciarà la dinàmica d'aprendre a mirar i a copiar del natural, adreçat a aquelles persones
que tinguin una certa habilitat per al dibuix i que desitgin potenciar-la i enriquir-la amb metodologia i rigor.
Cost aproximat del material no inclòs en la matrícula: 40 euros.
Per accedir al curs s'ha d'haver fet dibuix 1 , o haver cursat algun curs de dibuix, en cas contrari
s'haurà de fer una entrevista prèvia amb el professor.

