El Centre de l’Artista, inicia la seva activitat l’any 1988. Situat en el barri de Gràcia de
Barcelona, es un espai dedicat a la harmonia holística de tota persona.

L’Artista, escola d’art, es un lloc ideal per a la creació artística.
Es desenvolupa la aventura de la creativitat, la capacitat d’observació i de investigació, es
millora el traç, la línia, la comprensió del llenguatge del color, les llums i les ombres, tot dins un
marc de formació acadèmica, i experimental.
L’ambient de recerca i de treball de l’aula es peculiar ja que es compartida per estudiants de
diverses edats a partir dels 6 anys, i actualment fins els 86 anys.
La particular orientació pedagògica del nostre Centre aconsegueix incrementar la capacitat de
presència, d’autoconfiança i de treball dels nostres infants, adolescents i joves, afavorint
paral·lelament 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.

CURS D’ART

MATRÍCULA OBERTA TOT L’ANY
INICI DEL CURS el 03 de setembre del 2018
La incorporació es pot fer a qualsevol època de l’any

Dibuix amb carbonet, grafit, tinta.
Dibuix amb pastel, cretes, ceres, retoladors, llapis de colors.
Estudi de volum, llums i ombres, i color.
Perspectiva elemental.
Natura silenciosa (bodegons).
Paisatge. Interiors.
Anatomia artística, figura humana, retrat.
Pintura amb acrílic, tempera, oli, aquarel·la.
Tècniques mixtes.
Pintura matèrica
Modelatge amb fang i plastilina.

El sistema d’ensenyament està adaptat al ritme i coneixements individualitzats de cada alumne
per afavorir l’aprenentatge, beneficiar la pràctica creativa i el progressiu domini de les tècniques.
Persones a partir dels 6 anys, joves, adults, pensionistes i jubilats sense limitació d’edat.

MONOGRÀFICS

MATRÍCULA OBERTA TOT L’ANY
INICI DEL CURS el 03 de setembre del 2018
La incorporació es pot fer a qualsevol època de l’any

Tot el sistema d’ensenyament està adaptat al ritme i coneixements individualitzats de cada alumne.

DIBUIX
Dibuix amb carbonet i amb llapis carbó.
Dibuix amb sanguines.
Dibuix amb pastel.
Dibuix amb tinta.
Dibuix de perspectiva, paisatge,
natura silenciosa (bodegó), marina,
figura humana.

RETRAT
Estudi anatòmic bàsic del cap i la cara.
Proporcions individualitzades del rostre.
Tractament de la llum i el volum.
Tractament monocromàtic.
Tractament del color

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

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

HORARIS -ARTDILLUNS

MATÍ

TARDA

5,00h – 6,30h
5,30h – 7,00h
6,00h – 7,30h

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

10:00h - 11:30h

10.00h - 11:30h

11:30h - 13:00h

11:30h - 13:00h

5,00h – 6,30h
5,30h – 7,00h
6,00h – 7,30h

5,00h – 6,30h
5,30h – 7,00h
6,00h – 7,30h

5,00h – 6,30h
5,30h – 7,00h
6,00h – 7,30h

QUOTES MENSUALS -ARTNENS / JOVES / ADULTS

HORES D’ASSISTÈNCIA

PENSIONISTES

50 € al mes

1,30h setmanal (6h al mes)

38 € al mes

54 € al mes

2h setmanals

(8h al mes)

44 € al mes

64 € al mes

3h setmanals (12h al mes)

50 € al mes

76 € al mes

4h setmanals (16h al mes)

60 € al mes

86 € al mes

5h setmanals (20h al mes)

70 € al mes

95 € al mes

6h setmanals (24h al mes)

81 € al mes

Matrícula anual: 40 €
Preu de una hora solta: 15 €

ESPAI DE BIBLIOTECA
Consulta de llibres, revistes, Cd’s d’art, de yoga, d’acupuntura.

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

