4. SCRIPT
LETTERING

3. INTRODUCCIÓ AL
CONCEPT ART

_ERTA
2. EL MÓN DE
L’ARANYA

1. TALLER DE
RÀDIO CLOTA

SETMANA
D’ACTIVITATS
I TALLERS
DEL 9 AL 13
DE MARÇ

Arnau Musach

El Bigote de Arquímedes

Joel Codina

Ivan Castro

Programa de ràdio diari
d’esdeveniments i resultats
dels tallers de les jornades.
Generació d’un podcast.

Instal·lació interactiva de
la companyia El Bigote de
Arquímedes feta amb fustes
i bicicletes reciclades; una
aranya i una mosca formen
un entretingut joc cooperatiu.

La indústria de l’entreteniment és un sector en alça i
una de les feines artístiques
que hi ha dins d’aquest sector
és el Concept art. En aquest
taller es farà una petita introducció a aquest món amb
un cas pràctic, convertint a
imatge digital un personatge
dibuixat de manera tradicional.

En aquest taller pràctic,
aprendrem com afrontar una
peça de lettering script, des
del primer esbós fins al treball
acabat. Després de practicar
les bases de la cal·ligrafia
amb pinzell, veurem com
passar a la lletra dibuixada i
entendrem els fonaments del
lettering. Aprendrem també
les diferents maneres d’arrencar un treball de lettering
script. Tots els participants
realitzaran el seu propi projecte que consistirà en un logotip
a base d’un concepte proporcionat pel tallerista, amb el
qual haurem de comunicar
una idea a través de la manipulació del ritme cal·ligràfic i
les formes de les lletres.

Ràdio Clota és un projecte
radiofònic nòmada, que s’instal·la a diferents contextos
per tal de generar nous punts
de trobada. A l’Escola d’Art
de Vic, aquest taller tindrà la
funció de recollir les experiències viscudes en les diferents
activitats/tallers impartits
durant les jornades de la
setmana OFFERTA.
Lloc: Cantina.
Horari: 19.30h a 20.30h.
Muntatge a la Cantina: dilluns
9, a partir de les 16h.

Data: Dilluns 9 de març
Horari: de 16h a 20h.
Lloc: Claustre de l’Escola
Cicle: Obert a tothom

Dates: 10 i 11 de març
Horari: de 16 a 20 h
Cicle: CFGS de Gràfica interactiva i CFGS de Videojocs

Dates: 10 de març
Horari: de 15 a 21 h
Cicle: CFGS de Gràfica interactiva i CFGS de Videojocs

8. PROJECTES
ARDUINO

7. ACER DE
DAMASC

6. WORKSHOP DE
RETRAT EN VIU

5. IMPRESSIONS
GRÀFIQUES SOBRE
SUPERFÍCIE
CERÀMICA

Eudald de Juana

Data: 10 de març
Horari: de 17h a 20h a l’aula
de Modelat.
Cicle: CFGS d’Escultura

L’acer de Damasc és una
tècnica de forja artística que
consisteix en unir dos tipus
d’acer mitjançant la tècnica
de soldadura a la calda o
soldadura feta amb forja. A
mesura que es va doblant i
soldant l’acer i, un cop polit,
s’aconsegueix un efecte d’aigües.

Data: 10 i 11 de març
Horari: de 15:30 a 19:00h.
Cicle: CFGM de Forja

Els alumnes de fosa treballaran a partir del treball
desenvolupat al mòdul de
projectes, que consisteix
en realitzar peces escultòriques amb diferents tipus de
sensors i plaques arduino.
Aquest projecte s’està portant
a terme conjuntament amb
alumnes de 2n curs dels
cicles d’Animació, de Fosa i
de Forja artística.
Dates: 10 i 11 de març
Horari: de 15:30 a 19:00h
Cicle: CFGS de Fosa

10. ANDRÒMINES
SONORES

Dates: 10 i 11 de març
Horari: de tarda
Cicles: CFGS de Ceràmica i
pintura. Taller conjunt amb
l’alumnat d’ EdelviK

L’artista i escultor Eudald de
Juana ens farà un taller de
retrat en viu. Els alumnes
podran presenciar el treball
mentre pregunten i es resolen
els dubtes que se’ls plantegin
sobre el que veuran. És un
taller gratuït per als alumnes
matriculats a l’escola i té un
preu de 30€ per als no matriculats a l’escola.

9. TALLER
D’ENGALBES
I ACABATS
CERÀMICS PER
A ESCULTURA

Sortida i sketchcrawl per
la ciutat de Vic. Posteriorment, taller de digitalització i
tractament de la imatge per
a la realització d’una pantalla
serigràfica, estampació sobre
ceràmica amb pigments fets
als taller i disseny i elaboració
de la peça que s’estamparà.

Jordi Cervelló
i Mar Hernández

Arnau Musach

Engalbes de baixa i alta
temperatura. Es treballaran
diferents tècniques d’aplicació i tractaments.

El taller intentarà donar a
conèixer les bases de l’art
sonor. Es mostraran els diferents materials per enregistrar
el so, com ara els micròfons
de contacte. Es faran derives
–a l’escola i a l’exterior–buscant diverses experiències
sonores. El taller es conclourà
amb una improvisació sonora
col·lectiva.

Data: 12 de març
Horari: de 17h a 20h

Data: 12 i 13 de març
Horari: de 16 a 20 h

Dilluns, 9
15:00

16:00

Dimarts, 10

Dimecres, 11

Dijous, 12

Divendres,13

ALUMNES
EDELVIK A VIC
Visita a l’escola
i Sketchcrawl al mercat
i casc antic de Vic
Visita al Museu
Episcopal i a AcVic
CFGS de Ceràmica
i Pintura

ALUMNES
EDELVIK
Monestir Sant Pere de
Casserres
–
Dinar-Sketchcrawl per
Savassona

ANDRÒMINES
SONORES
CFGS de Pintura,
Gràfica interactiva
i Videojocs

ANDRÒMINES
SONORES
CFGS de Pintura,
Gràfica interactiva
i Videojocs

CONCEPT ART
CFGS de Gràfica
Interactiva i Videojocs

CONCEPT ART
CFGS de Gràfica
Interactiva i Videojocs

PRESENTACIÓ
RESULTAT DELS
TALLERS

WORKSHOP DE
RETRAT EN VIU
CFGS Escultura

ACER DE DAMASC
CFGM de Forja

TALLER D’ENGALBES
I ACABATS
CERÀMICS PER
A ESCULTURA
CFGS Escultura
i Ceràmica

ACER DE DAMASC
CFGM de Forja

PROJECTES
ARDUINO
CFGS de Fosa

RÀDIO MÒBIL

RÀDIO MÒBIL

SCRIPT
LETTERING
CFGS de Gràfica
Interactiva i
Videojocs (15h-21h)
PRESENTACIÓ

EL MÓN DE
L’ARANYA
Companyia El Bigote
de Arquímedes
Obert a tothom

CFGS de Ceràmica i
Pintura

PROJECTES
ARDUINO
CFGS de Fosa
19:30
20:30

RÀDIO MÒBIL
Programa diari
d’esdeveniments
i resultats dels tallers

RÀDIO MÒBIL

RÀDIO MÒBIL

