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Tallers de pa d'or i aquarel·la sobre paper

A través de l'expressió sensible
Dies: Dissabtes 9, 23 i 30
d’abril del 2022

HORARI: De 10 a 13h a la
mateixa sala de l’exposició,
Hotel Occidental Atenea Mar

TALLER:
Ja pintes? O no ho fas encara,
i fa temps que se't passa pel

cap? Voldries donar-li a
l'anatomia un sentit creatiu,
més artístic, més sensible?

Doncs amb aquest curs partint des del nivell de cada
alumna/i/e aprofundirem a partir de l'aquarel·la dins la
sensibilitat a partir dels nostres iris o des d’algún iris
d’alguna persona propera.

Us compartiré el meu procés de treball, què és el que em porta
sovint a utilitzar aquestes tècniques, i veurem com
practicar-les als vostres projectes.

Primer ens fixarem amb el Projecte micro macro cosmos, on amb
els iris que més us fascinen de gent que tingueu propera
n’estudiarem les formes i les interpretarem.

A les següents dues sessions, segons el grup, anirem
adentrant-nos a la introspecció tant des de l’autoretrat amb
mirall a l’aquarel·la com amb altres formes simbòliques (com a
les peces de l’exposició). Amb la finalitat de descobrir-nos a
través de la pràctica amb els materials i aprendre a fluir amb
l’aquarel·la.

Curs intensiu d'aquarel·la, llapís i pa d'or:

• Durada: 3h/cada sessió

• Metodologia:

◦ Elegirem cada una un iris, donant un sentit simbòlic.

http://www.mariantoniamsalvart.com


www.mariantoniamsalvart.com

◦ Triarem quines parts voldrem fer a l'aquarel·la, a
llapis i pa d'or (explicant el simbolisme de cada tècnica

segons les seves qualitats materials)

◦ Pràctica aplicada a la peça

▪  Amb prèvia demostració pas per pas de la realització de
l’iris:

• L'aquarel·la sobre paper (rentats, densitats, raspats,
moll sobre moll, moll sobre sec,...)

• Pa d'or amb mixtione sobre paper

▪ Posada en pràctica de l'alumna/i/e

◦ Posada en comú dels treballs, processos, resultats,
conclusions.

PREUS:

- Preu per 1 sessió: 45€ (sense material inclòs).
- 50€ (amb material inclòs).

- Preu 2 sessions: 80€ (sense material inclòs).
- 95€ (amb material inclòs).

- Preu 3 sessions: 120€ (sense material inclòs).
- 135€ (amb material inclòs).

• Mínim d'alumnes: 4-5. (No és necessaria experiència

prèvia).

Per inscriure’s, m’haureu d’enviar un correu indicant la
modalitat que voleu, i aleshores adjuntar un comprovant amb la
meitat del pagament de la reserva del taller.

Sinó hi hagués el mínim se us avisarà el dia abans.

Mètode de pagament: bizum (+34 674 63 91 18) o transferència
(us enviaré el codi IBAN via mail) o en efectiu el dia de
començament dels tallers la quantitat restant.

MATERIALS QUE HEU DE PORTAR:

- Bata
- Més draps si ho creieu necessari
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- Més pots per posar aigua
- EL que creieu que us farà falta o que voleu provar, o

m’ho podeu consultar abans de venir al taller.

Materials que s’inclouen durant el taller a la modalitat amb
material:

- Paper d’aquarel·la 300gr de gramatge de cotó
- Pinzells d’aquarel·la Van Gogh mesures (6, 8, 12)
- Paletinas Milan sintètiques
- Draps
- Pots
- Llapís, goma i maquineta
- Aquarel·les de tub Rembrandt
- Paletes per fer les mescles
- Ceres
- Reserva
- Pa d’or i mixtione (porteu un pinzell vell per a posar el

mixtione)

Amb molta il·lusió us espero a les tres sessions, serà molt
emocionant fer un viatge introspectiu a través de l’aquarel·la i
el pa d’or!

Una abraçada,

Maria Antònia M. Salvà

mariantonia.mateu.salva@gmail.com
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