El Centre de l’Artista, fundat l’any 1988,
està situat en el barri de Gràcia de
Barcelona. Es un espai de formació,
creació, recerca personal i restitució del
benestar a través de tres àrees d’acció:
Art, Yoga i Acupuntura.

L’Artista, escola d’art, està dedicada
al creixement personal en el camp
artístic, amb l’augment de la capacitat
d’observació, aplicació de formació
acadèmica, i el desenvolupament de la
creativitat.
Actualment tenim alumnes d’entre els 6 i
els 88 anys d’edat. La nostra formació
està orientada a tota persona que
desitgi descobrir, potenciar i/o
aprofundir el camp de les arts
plàstiques.
La particular orientació pedagògica del
nostre Centre, aconsegueix incrementar
la capacitat de presència i de treball
dels nostres infants, adolescents i joves
afavorint també l’aprenentatge i el
rendiment en els estudis. Les persones
adultes experimenten el gran benestar
personal que proporciona la pràctica
creativa i el progressiu domini de les
tècniques.

Àrea d’art

CURS 2016-2017





CURS GENERAL amb un ampli programa artístic i creatiu.
Tallers MONOGRÀFICS de Dibuix, Pintura, Pintura Matèrica.
Taller de pintura sobre SEDA.
Taller de FOTOGRAFIA.

CURS GENERAL
MATRÍCULA OBERTA TOT L’ANY
Inici del curs el dilluns, dia 05 de setembre.
La incorporació al curs es pot fer a qualsevol època de l’any.
Per a nens/nenes a partir dels 6 anys, joves, adults,
pensionistes i jubilats sense límit d’edat.

Investigant el moviment del cos

El Curs General està orientat a tota persona que desitgi descobrir i/o potenciar les qualitats
personals en el camp artístic. L’enfoc pedagògic s’ajusta a l’edat i a les condicions de cada
estudiant, ja que segueix un ritme individualitzat que afavoreix l’aprenentatge, la pràctica
creativa i el progressiu domini de les tècniques.

PROGRAMA
 Dibuix amb carbonet, grafit, tinta.
 Dibuix amb pastel, retoladors, cretes, ceres,
llapis de colors.











Estudi de volum, llums i ombres, color.
Perspectiva elemental.
Natura silenciosa (bodegons).

Satisfacció en el procés creatiu

Paisatge, interiors.
Anatomia artística, figura humana, retrat.
Pintura amb acrílic, tempera, oli, aquarel·la.
Tècniques mixtes.
Pintura matèrica
Modelatge amb fang, creativitat amb plastilina.
Pintura acrílica

Retrat amb pintura a l’oli

L’aula es compartida per totes les edats, on cadascú realitza el seu projecte d’art.

Modelant el fang

TALLERS MONOGRÀFICS
MATRÍCULA OBERTA TOT L’ANY
Inici del curs el dilluns, dia 05 de setembre.
La incorporació al curs es pot fer a qualsevol època de l’any.

TALLER DE DIBUIX







Comprensió de la llum, de les ombres i dels volums.
Dibuix amb carbonet i amb llapis carbó.
Dibuix amb sanguines.
Carbonet i llapis carbó

Dibuix amb pastel.
Dibuix amb tinta.
Dibuix de perspectiva, paisatge,
de natura silenciosa (bodegó),
marina, figura humana, retrat.

Dibuix a llapis carbó

Dibuixant amb tinta xinesa

TALLER DE PINTURA






Tractament del color, colors freds,
colors càlids, colors de llum i d’ombra.
Pintura amb tempera.
Pintura acr.
Pintura a l’oli.
Aquarel·la.

Tinta i aquarel·la

Pintura a l’oli d’un interior

TALLER DE PINTURA MATÈRICA





Tècniques mixtes en pintura.
Pintura amb espàtula.
Pintura amb textures.
Pintura collage.

Elaboració del projecte

Preparació del suport

HORARIS
DILLUNS

MATÍ

TARDA

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

10:00h - 11:00h

10.00h - 11:00h

11:30h - 13:00h

11:30h - 13:00h

5,00h – 6,30h

5,00h – 6,30h

5,00h – 6,30h

5,00h – 6,30h

5,30h – 7,00h

5,30h – 7,00h

5,30h – 7,00h

5,30h – 7,00h

6,00h – 7,30h

6,00h – 7,30h

6,00h – 7,30h

6,00h – 7,30h

Amb el dibuix s’expliquen històries

Iniciació a l’aquarel·la

Pintura amb espàtula

Creixent amb la creativitat

Aprofundint la tècnica de dibuix

QUOTES MENSUALS
NENS / JOVES / ADULTS

HORES D’ASSISTÈNCIA

PENSIONISTES

49 € al mes

1,30h setmanal (6h al mes)

37 € al mes

53 € al mes

2h setmanals (8h al mes)

43 € al mes

63 € al mes

3h setmanals (12h al mes)

49 € al mes

75 € al mes

4h setmanals (16h al mes)

59 € al mes

84 € al mes

5h setmanals (20h al mes)

69 € al mes

93 € al mes

6h setmanals (24h al mes)

80 € al mes

Matrícula anual: 40 €
Preu de una hora solta: 15 €
MATERIAL NO INCLÒS

TALLER DE PINTURA SOBRE SEDA
-nivell bàsicInici dels tallers en el mes d’octubre
La incorporació es pot fer a qualsevol època del curs.

El material que s’utilitza es la seda, un dels teixits més nobles i agraïts. En aquest Taller
s’utilitza un llenç de seda natural 100% Pongé, un teixit llis sense relleu, molt suau al tacte,
lleuger i semitransparent que dona un to d’aquarel·la als colors que se li apliquen. El format es
quadrat amb dues mides a triar, de 45x45 cm i de 90x90 cm.

HORARIS
Dilluns i dimecres per la tarda, de 6 a 7,30h





La peça de 45x45 cm. es pot realitzar en dues sessions d’una
hora i mitja cada una.
La peça de 90x90 cm. es pot realitzar en tres sessions d’una
hora i mitja cada una.
El material està inclòs:
o El llenç de seda.
o El bastidor per col·locar la peça de seda per la aplicació del tractament de reserva i
la pintura.
o La Guta, substància derivada del làtex que actua com a bloquejador.
o Les pintures per pintar la seda.

QUOTA per peça
Taller A. Llenç de seda de 45x45 cm (amb tot el material inclòs)...... 28€
Alumnes actualment matriculats en el Centre de l’Artista.... 18€

Taller B. Llenç de seda de 90x90 cm (amb tot el material inclòs)...... 42€
Alumnes actualment matriculats en el Centre de l’Artista.... 30€

TALLER DE FOTOGRAFIA
Els dimecres d’octubre a juny.
Orientat a tota persona que desitgi conèixer els processos de
la fotografia o millorar-ne els resultats.

PROGRAMA
 Comandaments bàsics de la càmera .
 Tècniques bàsiques.
 Composició.
 Retrat.
 Reportatge.
 Paisatge.
 Bodegó

HORARI
Els dimecres per la tarda de 6 a 7,30h

QUOTA
Quota mensual de 45€

A l’estiu

JULIOL CURS INTENSIU D’ART

ESPAI DE BIBLIOTECA

L’ARTISTA. c/Tordera, 70. 08012 Barcelona - Telèfon 636181041
art-yoga@hotmail.com - www.art-yoga.es
CENTREARTISTA

