MASTERCLASS ALAIOR – AGOST 2018
Hora
10.00h-11.00h
11.00h-13.00h

Dia 1
Esmorzar i introducció
Sessió de dibuix en perspectiaa
Una mica d’introducció a la perspectia i realització d’un quadre a
l’aire lliure dut a càrrec per l’artsta ida Mauri, mentre es realitza
l’obra s’explicarà la tècnica que emplea per a que a la tarda els
alumnes la puguin aplicar.
Realització d’esbossos i proies

13.00-16.00
16.00-19.00

Descans/Dinar
Tots els alumnes aplicaran els coneixements adquirits al mat en un
quadret pett i seguidament es sortejarà l’obra que hagi fet l’artsta
al mat entre tots els assistents.
19.00-19.30h
Discussió de la sessió i dels treballs realitzats durant el dia.
A portar per cada alumne: Pintures a l’oli, pinzells i espàtules i si el tenen un caiallet. Paleta
recomanada per l’artsta opcional)a
Casa TIT Na sepia, carmín garanza oscuro, azul índigo, gris payne, gris frío.
Casa Windsor and newtona Blanco LKID secatge ràpid)
niiell indiiiduala llapis, llapis conté à parís Pierre noire 2B o llapis normal, goma, regle mínim
30cm), 2 pots petts de plàstc pels dissolients), caiallet, si tenen una taula plegable estl
decathlon també, pinzells i espàtules, 1 espàtula gran 1 pam) de les de posar massilla, paleta
per les barreges.
Material necessari: El portar L’ARTISTA
S’entregarà un dossier a cada alumne abans del curs perquè tothom pugui llegir alguns
conceptes claus i teories sobre la perspectia, i perquè tothom pugui conseriar els conceptes
per escrit.
Paper fgueras. Suports de fusta petts i teles pettes.
Disolients i barnissos, liquin. Pasta arenisca. Diaris.
Activitats prorramades:
Mati:
Sessió de dibuix en perspectiaa Explicació de la perspectia bàsica
Explicació de la tècnica d’oli que utlitzo. Es treballa per capes de pintura molt diluïdes i
sobre tot netejant la pintura que s’ha posat amb anterioritat.
Tarda:
plicació del que s’ha explicat amb els consells i guia de l’artsta.
L’artista realitaar. una orra in situ uue desprss es sorteaar. entre els assistents
durant el matí a la tarda es dedicar. en exclusiva als alumnesp

