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Descripció
En gravat disposem de moltes tècniques innovadores i durant aquest curs s'explora l'aprenentatge en
algunes d'aquestes tècniques. Inspirant-nos amb el paisatge únic de Farrera, aprofitarem aquest lloc
tan especial per a aprendre i transmetre idees de manera natural i espontània a través del gravat. El
curs va destinat a persones creatives, amb o sense coneixements previs, i molt especialment a
artistes plàstics i visuals motivats per a conèixer noves tècniques d'estampació.
El curs proporcionarà a l'alumne una introducció a les tècniques de gravat incloent:
- el monotip - mètodes de traç, additiu, substractiu, stencil i aquarel·la (novetat d'enguany)
- tècniques additives - colo grafia i carborundum
També s'aprendrà en:
- el paper, els materials i les eines
- l'ús de materials no-tòxics amb tintes basades en l'aigua
- l'estampació a mà i amb premsa (tòcul)
- edició de petit format, registre i conservació d'obra gràfica
Materials necessaris i opcionals
Cal portar: davantal, guants de goma per a netejar, material propis per a dibuixar
(llibreta/paper/llàpis). No es obligatori però es poden dur: brotxes pròpies i textures fines com ara
teles, fulles seques per a utilitzar a l'hora de fer monotip.
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