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Descripción

pictòric referit a la dona, occidental o oriental, formava part dels estereotips culturals. Aquesta
comunicació se centrarà, doncs, sobre la influència dels estereotips pictòrics orientalistes en les
cròniques de viatges que escrigué Aurora Bertrana com a conseqüència de la seua estada al
Marroc; cròniques que serviren de.

Taller de tècniques pictòriques. Viatge al món de les tècniques de pintura dels antics i actuals
mestres. Farem aquarel·les, filtrarem resines per fabricar vernissos artístics, descobrirem els
secrets de les pintures a la cera i altres materials insòlits, i prepararem imprimacions per
diversos tipus de suports pictòrics. Oriol Arisa.
La @galeriadomenech us proposa un viatge per l'obra pictòrica de #LeCorbusier
http://ow.ly/alt730gZlyl #exposició #artpic.twitter.com/NwmZj1Hmwj. 9:01 AM - 9 Dec 2017.
7 Retweets; 14 Likes; Hermes & Mathew Neus Feliu blackoutpoetrybcn 4Gats vicenç viaplana
aNNa Marc Domènech Tomàs Oriol Galeria d'Art Marc.
Viatge per les capitals basques i les seves manifestacions jazzístiques i pictòriques. 18 juliol,
2002. L'estiu és època propícia per a festivals i exposicions d'art de tot tipus. Al País Basc, se
celebren el mes de juliol els Festivals Internacionals de Jazz que s'han consolidat com els més
importants d'Europa i permeten als.
Tipus de viatge. 12 dies. Duració. Inclosos. Vuelos. En grup · Festivals · Sortides Garantides.
El viatger podrà descobrir la vitalitat excepcional dels etíops en ocasió de la celebració d'una
de les seves festivitats religioses. El Timkat en el marc espectacular de Gondar, amb els
fascinants banys de Fasilidas adornats és,.
9 Març 2017 . 1960-1968 Viatges, descobertes, pintures: arran de l'onada contracultural. Els
viatges iniciàtics a París i Roma al principi dels anys seixanta i els primers experiments
pictòrics. De la primera exposició a Terrassa (Amics de les Arts, 1963), als èxits a Barcelona
(Sala Gaspar, 1966), Sâo Paulo (IX Biennal de.
discurs se centra en els gèneres pictòrics de la pintura espanyola del segle XIX, en un
recorregut que va de Goya a Picasso, posant un èmfasi especial en la pintura andalu- sa. Hi és
representat el paisatge romàntic amb obres de. Genaro Pérez Villaamil, el pas de la pintura
costumista a la pintura preciosista de la mà de.
17 Jul. 2011 . L'artista gironí exposa una retrospectiva a Castell d'Aro i una mostra d'obra
recent a Tossa de Mar.
Situat en un edifici modernista, remodelat i inaugurat l'any 1999, el Museu acull una de les
col·leccions més importants de pintura i escultura catalana des de finals del segle XIX fins als
anys setanta, al costat d'una exposició permanent sobre l'obra pictòrica de Joan Abelló, des
dels inicis, marcat per la influència dels.
El 1986, quan va iniciar els viatges al voltant d'Àfrica, Àsia, països àrabs, Rússia, etc., a la seva
obra comencen a ferse presents les influències d'aquests països, . de Bellas Artes de Barcelona,
donde se doctoró en 1987 y obtuvo el premio extraordinario de doctorado con la tesis
Iconografía y proceso en mi obra pictórica.
Finalment cita les «megalografies» (d'un tema determinat), amb simulacres de divinitats, faules
mitològiques, guerres troianes o viatges d'Ulisses. . Aquesta tècnica pictòrica, que es troba tant
als edificis públics com als residencials, imita, utilitzant també en alguns casos elements d'estuc
en relleu, el revestiment de les.
17 Jul. 2016 . Coneixem la Rodoreda de La plaça del Diamant, d'Aloma, de La mort i la
primavera, de Viatges i flors, però hi ha una altra Rodoreda desconeguda. O com a mínim,
més oculta. Parlem de la Rodoreda pictòrica. És rastrejant els seus dibuixos, aquarel·les i
collages que ens endinsem en el seu univers.
23 Febr. 2017 . El realisme de les pintures de Neus Martín Royo decoren fins al 14 de març
l'espai 2 de la Sala Parés. La pintora ens presenta 25 quadres a l'oli que reprodueixen de forma
realista alguns dels indrets de la ciutat de Londres.
2 Abr. 2017 . L'any següent va viatjar a Paris, allí naixien tots els moviments pictòrics, però la
vida allí era molt dura. Fruit dels primers anys és el quadre L'habitació blava. És un dels
primers de l'època blava, on es veu la tristesa del pintor, la fam i misèria que passava. En ell

veiem referents pictòrics de Van Gogh com.
El primer viatge de Rusiñol a Mallorca fou el 1893. Des d'aquell primer contacte, sovintejaren
les seves estades a l'illa: Rusiñol, entre altres llocs, es va allotjar a Pollença, a la Cala de Sant
Vicenç, a Valldemossa o al barri del Terreno a Palma. Joaquim Mir acompanyà Rusiñol a
Mallorca el 1899 i l'impacte fou de tal.
pintar, al marge de la tasca que duien a terme cada un d'ells (concretament, el meu pare els
encàrrecs editorials), tasques que compaginaven perfectament tant amb els viatges pictòrics
com amb «l'obra d'estudi» en un sotateulada d'un carrer molt estret que es diu Perot lo Lladre.
La cronologia més o menys ajustada.
És en aquest sentit que, al llarg d'aquestes pàgines, ens proposem d'analitzar la representació
pictòrica de la dona oriental, sorgida a partir de l'orientalisme com a moviment artístic que es
desenvolupà arran del viatge d'artistes de diverses disciplines als països africans de la
Mediterrània, però també a les regions de.
Fil per Randa - Club de viatges - Viatges - Enric M. Català - Fil-per-randa es dedica a la
difusió del patrimoni cultural, monumental i medioambiental. . però sobre tot, la importància
que aquesta nissaga va tenir dins la iconografia religiosa occidental amb la creació de models
pictòrics encara hui presents en la religiositat.
Interpretació pictòrica contemporània del quadre ”La muntanya de Sainte-Victoire”, o “Le
Rocher Rouge” (On vagi millor per aturar-nos i seure), des del mateix lloc que el pintà Paul
Cézanne. Veurem el Pont dels Trois Sautets situat a 3 km al sud-est de Aix, en direcció a
Meyreuil, aquest bell pont d'un arc del segle XVII es.
Obra pictòrica. Presentació. L'obra plàstica de Mercè Rodoreda constitueix el seu llegat menys
conegut fins ara , del qual aquesta exposició és només un tast, una talaia sobre un conjunt d'un
centenar i mig llarg d'aiguades . “Viatges a uns quants pobles” (Viatges i flors) o en Quanta,
quanta guerra. Pensem en les.
Viatges pictòrics. Pascual i Sanahuja, Carme. Editorial: Stonberg Editorial; Materia: Biografía:
general; Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo; Nº páginas: 366; ISBN: 978-84-943377-7-2;
EAN: 9788494337772; Dimensiones: 235 x 155 mm. Fecha publicación: 10-07-2015; Precio:
20.00€ (19.23€ sin IVA).
Va ser Catalina II la que va adquirir una col.lecció de 226 llenços donant començament a un
gran patrimoni pictòric. El museo inclou sis col.leccions: art euro-occidental, art antic, cultura
primitiva, cultura i art d´Orient, història de la cultura rusa i numismàtica. Entre les obres
Mestres figuren teles de Lenoardo da Vinci, Rafel,.
També en base a les noves investigacions sobre els tres pintors, sabem dades noves, i noves
assignacions, que ens permeten conéixer millor el taller i l'obra d'aquests artistes, però sobre
tot, la importància que aquesta nissaga va tenir dins la iconografia religiosa occidental amb la
creació de models pictòrics encara hui.
Els artistes no poden viatjar a Espanya per un problema burocràtic en els seus visats. Solblau
04-09-2006 14:01 Lectures 241 . L'espectacle musical i pictòric de Tango Uy, previst per al dia
8 de setembre al Centre Cívic Sant Joan, s'ha suspés fins a nou avís. El Consolat de l'Uruguai i
l'Associació Cultural Candombe de.
És a dir, com a primeres lectores del corpus, us oferim el relat del nostre viatge que, com ja
haureu endevinat a aquestes alçades, és, més que un viatge, una . Aquest primer apartat,
dedicat per tant a les mirades desafiants que ens dirigeixen no només els textos pictòrics i
fotogràfics sinó també les pròpies au- tores que.
Temps estimat: 8 minuts - Viatges. Encastada en el mur de fons del presbiteri, hi ha una petita
fornícula on es troba la imatge de Sant Joan, la qual es troba flanquejada per un programa
pictòric de bastant recent factura, obra de Maria Teresa Bedós i Garcia-Ciaño (Sabadell, Vallès

Occidental, 1907 — Blanes, La Selva,.
11 Febr. 2011 . La lluminositat i el paisatge de Mallorca han estat durant dècades beuratge i
font d'inspiració d'artistes vinguts d'arreu del món. Per a alguns encara ho és, tot i la immersió
de l'Illa en el turisme i la destrucció de l'entorn. Aquesta bellesa paisatgística també fou clau en
l'obra pictòrica d'Anglada Camarasa.
29 Ag. 2017 . La doble exposició pot semblar un concepte molt tècnic o elaborat, però això és
just l'antítesi del propòsit d'aquesta: superposar dos instants pictòrics. Al mateix temps,
tanmateix, aquesta senzillesa tècnica aconsegueix un resultat molt més complex. La nova
realitat en la combinació d'aquestes dues.
16 Maig 2017 . “Viatge del Bosco al Segle XXI: Una Arquitectura Inhumana”. Vicent Melià
Bomboí se suma al macroprojecte de la XI Nit de l'Art de Castelló, previs per al divendres 19
de maig, amb una instal·lació pictòrica titulada “Viatge del Bosco al Segle XXI: Una
arquitectura inhumana”. De la mà de la Sala d'Art.
Però després del Volcà de Pujalós tot canvia; aviat arribarem al punt més alt del dia (després
d'algun tram absolutament trenca-cames) per anar a la recerca d'uns dels millors corriols de
baixada fins a Begudà. Abans, però descobrirem un meravellós pont romànic, un de tantes
inspiracions de l'escola pictòrica d'Olot.
12 Jul. 2012 . El viatge vertical presenta una àmplia tria d'obres, fetes entre principis dels anys
setanta i finals dels noranta. . una cosmologia complexa, unitària i coherent, que incideix en les
seves sèries de dibuixos, els treballs fotogràfics i els llibres autoeditats que complementen i
desborden el seu treball pictòric.
Noté 0.0/5: Achetez Viatges pictòrics de Carme Pascual i Sanahuja: ISBN: 9788494337772 sur
amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour.
15 Apr 2014 - 2 minEn aquesta exposició, Manuel Boix. La Nau, el viatge del temps, es
presenta una nova .
7 Gen. 2015 . El proper divendres 16 de gener, a les 20 h, a la Sala del Portal del Pardo, tindrà
lloc la inauguració de l'exposició “Presències”, de Marina Comas Durany, una artista a la
recerca d'un temps pictòric imaginat. Segons la mateixa artista, la trajectòria pictòrica de
Marina Comas Durany és un viatge iniciàtic.
Fins al 14 febrer&nbsp; Harar-Jogol, viatge pict&ograve;ric a una ciutat
d&rsquo;Eti&ograve;pia, de Carles Marin&eacute;. Museu Enric Monjo. Horari: de dimarts.
Conferència: “Evolució mèdica i pictòrica de Van Gogh”. Wheatfield with crows_Van Gogh. 6
de juny de 2017. 19. Girona. C/ Castell de Perelada, 14, Girona. Descripció del event.
Conferència enmarcada dins l'acte d'inauguració de l'Associació Seguim fent UdG.
Conferenciants. Conferenciante_Juan_Francisco_Campo.
Visitem les grans col·leccions pictòriques del Rijkmuseum, el Mauritshuis i el Museu Van
Gogh. . Dinarem a un restaurant local i a la tarda visitarem el Rijksmuseum, el gran museu
pictòric del país amb obres com la coneguda Ronda de nit de Rembrandt. .. Guia acompanyant
d'EuroVacances durant tot el viatge.
Arran d'una sèrie de viatges que fa al Marroc, a l'Índia i a Sud-amèrica l'any 2000, la seva obra
fa un gir cap a l'abstracció matèrica. Unes obres en què utilitza trenats, cordills, llaços
procedents de les haimes del desert, cartó, cosits i brodats. Materials d'arreu del món que tenen
finalitat reivindicativa social. Tot i tenir una.
en el cas dels simbolistes, els mots de Verdú s'omplen d'implicacions semàntiques que poden
arribar a una concepció pictòrica del món: els colors . però el lector pot observar com el
paisatge creix i el viatge, aparentment limitat a petits trajectes, s'amplia als espais còsmics de la
comunicació amb la natura en un sentit.
A partir dels seus viatges pictòrics, darrerament ha fet una estada a la Índia, aquesta es tracta

d'una obra connectada amb altres països i impregnada d'atributs de diferents cultures. Glòria
Muñoz és professora de l'especialitat de pintura a la facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona des del 1985. Al 1990 es va.
Informació. Adreçat: Cicle mitjà i superior de primària; Objectius: Conèixer procediments
pictòrics de l'Antic Egipte; Experimentar pintant amb pigments; Potenciar l'observació i la
creativitat. Descripció: Visita dinamitzada a la col·lecció egípcia que inclou la mòmia d'infant,
Nesi, en la que els alumnes coneixeran la cultura.
22 Oct. 2014 . El treball de Trepat s'identifica especialment amb la introducció de l'art abstracte
en el món artístic lleidatà durant la segona meitat de la dècada dels cinquanta, trajectòria que el
mateix pintor ha definit com un “parèntesi” en el qual no va guanyar gaires diners..
TALLER ARTÍSTIC - INTROSPECCIÓ PICTÒRICA. Activitat de dinamització
complementària de l'exposició EL NUCLI. LA FAMÍLIA. Dissabte 6 de maig a les 18h - INICI
I INTROSPECCIÓ. En aquesta primera part del taller es farà una observació de l'obra
exposada, on s'explicaran els referents i els motius d'aquesta.
Exposició "Harar-Jogol. Viatge pictòric a una ciutat d'Etiòpia", de Carlos Mariné, al Museu
Torre Balldovina de Sana Coloma de Gramenet (maig-juny 2014)
Del 23 al 29 d'agost uns quants amics d'Astrobanyoles juntament amb alumnes de l'escola de
pintura "Taller Joan de Palau" hem fet el segon viatge astro-pictòric pretenent fer un
recorregut per l'astronomia antiga, amb motiu de l'Any internacional de l'Astronomia,
rememorant que ara fa 400 anys que Galileo Galilei va.
Del 17 de maig al 15 de juny de 2014. Exposició de l'artista Carlos Mariné que ens convida a
passejar pel centre de la ciutat de Harar, vella ciutat fortificada d'Etiòpia, on hi ha viscut i
treballat durant molts anys i que encara avui és evocada a la seva obra. La mostra recull
records, notes i evocacions fruit de les vivències.
27 Nov. 2017 . L'Institut Pere Mata acollirà, el proper dilluns, 27 de novembre, a les 7 de la
tarda, la conferència 'Rusiñol i Casas, per Catalunya en carro', a partir d'una exposició que
situa els artistes en el context dels viatges i campanyes pictòriques que van emprendre entre
1889 i 1892 pel país, especialment per.
27 Nov. 2017 . Rusiñol i Casas, per Catalunya en carro situa els artistes en el context dels
viatges i campanyes pictòriques que emprenen entre 1889 i 1892 per Catalunya, especialment
per la Catalunya Vella, en ple desenvolupament d'una visió naturalista que els situa enfront de
la realitat que representen sense cap.
27 Nov. 2017 . Aquest gros volum –es presenta dins una capsa tancada, plena de sorpreses– i
l'acolorida i impactant obra pictòrica d'Orriols –un viatge fora del brogit de la civilització–
representen, també, l'esperit autodidacte de l'autor, allunyat de déus i acadèmies, sempre a la
recerca dels límits: «Moltes persones.
Viatges pictòrics de Pep Camps. 17 de juliol de 2011 | El Punt. L'artista gironí exposa una
retrospectiva a Castell d'Aro i una mostra d'obra recent a Tossa de Mar. Pep Camps (1963) és
un pintor gironí amb gairebé 30 anys de trajectòria professional, que ha realitzat exposicions
tant col·lectives com individuals a diverses.
29 Jul. 2017 . “Es tracta d'un viatge singular i molt important per als dos artistes -explica la
comissària de l'exposició- perquè és una aventura pictòrica però també de descobriment
artístic. Casas és el que ara seria un instagramer : dibuixa al moment el que va trobant i
il·lustra els articles del seu amic Rusiñol a La.
Els orígens pictòrics van ser a la seva Terrassa nadiua als finals dels anys cinquanta, quan
recorria els paisatges de l'entorn amb el pintor Floreal Soriguera. En Roc era un artista inquiet i
als anys 80 va viatjar a Nova York , on hi va fer una curta estada. Més endavant als anys 90 va
viatjar als Estats Units d'Amèrica a.

Rusiñol i Casas, per Catalunya en carro situa els artistes en el context dels viatges i campanyes
pictòriques que emprenen entre 1889 i 1892 per Catalunya, especialment per la Catalunya
Vella, en ple desenvolupament d'una visió naturalista que els situa enfront de la realitat que
representen sense cap límit estètic.
8 Oct. 2015 . La col·lecció pictòrica de la Masia d'en Cabanyes és un dels grans exemples del
col·leccionisme privat del segle XIX al nostre país, que ens permet conèixer els gustos de la
família alhora que a través de les peces podem resseguir els seus viatges i els seus contactes
comercials. Entre les diferents.
El viatge d'estudi d'una setmana de durada inclou el següent: “TALLER FLORENTINO” és un
curs creat especialment per a grups escolars. Inclou lliçons pràctiques en tallers sobre les
tècniques pictòriques del Renaixement Florentí (tremp d'ou, full d'or i fresc) I inclou visites
guiades per professors d'Història de l'Art als.
4 Nov. 2016 . La casa, l'horta i la gent de Godella que envolten la figura del pintor valencià
Ignacio Pinazo seran objecte de visita el dia 5 de novembre per als membres d'Alumni UV. A
través del Club de Viatges Fil-per-Randa, s'ha organitzat una eixida per a conèixer els
protagonistes de la seua percepció pictòrica.
4 Des. 2017 . La galeria Marc Domènech exposa una vintena de pintures, dibuixos i collages de
l'artista. . Fes clic per saber-ne més!
A començament del segle XIV, quan tot just havia transcorregut un segle i mig d'ençà de la
materialització en el si de moltes esglésies del Pirineu dels programes pictòrics murals que
complementaven la seva arquitectura, un promotor cabdal per a l'art medieval català va viatjar
a la zona.5 L'itinerari del rei Jaume II el situa.
La Mirada Tàctil. Museu Abelló. Fundació Municipal d'Art. Abelló a les teves mans. El mòdul
multisensorial gira entorn de la seva persona, el seu estil pictòric i el seu esperit col·leccionista,
fruit dels seus viatges i amistats. La persona. Un bust de l'artista en bronze ens permet conèixer
els seus trets físics i la seva signatura.
Un Viatge Pel Món Medieval. Som alumnes del col·legi Pare Coll, una escola de Vic (
Barcelona ) . Nosaltres fem segon d'ESO i estem fent un projecte relacionat amb l'edat
Medieval. En aquesta tasca hem seleccionat 3 obres pictòriques del romànic i 2 obres
pictòriques del gòtic ! Baldaquí de Ribes Primer quart del segle.
viatges de Viatges i Flors i les obres. pictòriques de Mercè Rodoreda que vam veure a
l'exposició. L'altra Rodoreda: Pintures & Collages. Pintura: Amor embruixat. Conte: “Viatge al
poble de la bruixeria”. Dona amb la cara rodona, vestida de negre, amb faldilles amples i
arrugades a la cintura. (Aquarel·la sobre paper).
La nova abstracció, també coneguda com a abstracció postpictòrica (en anglès,Post-painterly
Abstraction) és un terme creat pel crític d'art Clement Greenberg com a títol d'una exposició de
la qual fou comissari al Museu d'Art del Comtat de Los Angeles el 1964, que posteriorment va
viatjar al Centre d'Art Walker i a la.
27 Des. 2014 . L'exposició que presenta a Les Bernardes suposa un excel·lent oportunitat per
descobrir el Benet Costa més íntim —a partir d'una impressionant sèrie de dibuixos inèdits fins
al moment— i d'una selecció d'obres de gran format que vindrien a ser el desplegament —o
contrapunt— monumental i pictòric de.
9 Ag. 2011 . Les sales d'art del Castell de Benedormiens de Castell d'Aro acullen des d'aquest
cap de setmana una exposició amb obres pictòriques d'Evarist Vallès (1923 - 1999), en un
autèntic viatge d'explorador per les noves formes de llenguatge pictòric que va.
18 Març 2003 . A la tarda del 18 de març, sobre les quatre ha començat la visita al Museu
Thyssen-Bornemisza, que disposa d'una col·lecció privada de set-cents quadres de tota mena
d'estils pictòrics i d'un valor inimaginable. Aquests quadres pertanyien a la família Thyssen,

que durant dues generacions han anat.
28 Des. 2015 . Viatge pictòric a una ciutat d'Etiòpia al Museu Enric Monjo. Carles Mariné és un
pintor, dibuixant i il·lustrador nascut a Barcelona l'any 1973. Estudia Biologia i Belles Arts a
Barcelona i el 1998 viatja a Etiòpia quedant atrapat per la bellesa dels seus paisatges, per la
seva història i tradicions i especialment.
Les constants referències visuals a l'univers pictòric d'Arthur Rackham s'han convertit gairebé
en un clixé; l'atmosfera màgica i esgarrifosa esdevé poc natural, tremendament forçada, al
mateix temps que la fotografia d'Andrew Lesnie cerca en tot moment embellir les seqüències
que millor recullen l'esperit del llibre.
4 Oct. 2017 . La pintora Anna Dauder ha penjat algunes de les seves obres a Instagram. A la
xarxa social podem trobar olis relacionats amb el transport, alguns amb el Tramvia Blau com a
tema. Es tracta d'olis en què el transport d'oci de TMB apareix en espais urbans.La temàtica
dels quadres de l'Instagram de.
1 Nov. 2017 . Aprofitem la polèmica suscitada pel refugi del president Puigdemont a Bèlgica
per repassar deu petits apunts culturals sobre el país (podrien ser molts més) on viuen 11
milions de persones i tenen tres llengües oficials (com als Països Catalans, vaja). Comencem
per dos mites pictòrics, un d'antic i un de.
25 Oct. 2012 . els grans impressionistes, Van Gogh, Cézane, Gauguin. Aix-en-Provence,
Arles,. Salon o Saint Rémy-de-Provence, seran alguns d'aquests decorats. Apte per
professionals i aficionats. VIATGES PICTÒRICS. Data: Del 17 al 20 de maig 2013. Hora:
4dies. Organització del viatge: Te de tertúlia i Baraka.
El passat 16 de març, un grup de trenta-un alumnes de batxillerat artístic i dos professors varen
realitzar un viatge d'una setmana per visitar la ciutat italiana de Florència (Firenze), per
realitzar un curs teòric i pràctic a l'”Academia de Arte. Leonardo Davinci” sobre tècniques
pictòriques: pintura al tremp d'ou, aplicació de.
. de “Procediments Pictòrics”. Neix a Vistabella (Camp de Tarragona). Estudia Belles Arts a
Barcelona. Premiat amb la “Medalla Masriera” i “Medalla Tapiró”. Pensionat a Aranjuez i al
Paular (Segovia) per pintar-hi paisatge. Becari, per Concurs-Oposició per la Diputació de
Tarragona. Obtè borses de viatge per Espanya,.
4 Març 2016 . Avui fem un viatge per una biografia; però l'Albert no ens explicarà el seu ADN
fil per randa sinó que parlarem d'una construcció artística. De l'intent d'un jove –com molts
d'altres- de viure la proesa de caminar de bracet amb les seves passions: l'art,la música, la
pintura.D'un temps ençà és present a les.
Marco Polo, Ernest Shackleton, Amelia Earhart, Thor Heyerdahl i Neil Armstrong. Cinc noms
que han passat a la Història per la seva tenacitat i coratge. Tots ells van perseguir un somni,
una idea per a la majoria inabastable o simplement impossible. Un recorregut excepcional per
la vida i les proeses de cinc viatgers i.
4 Ag. 2017 . “Cadascú té la seva realitat; la pintura és la meva”, afirmava la pintora Josselyne
Marmottan durant la presentació de la seva nova exposició al Centre Social de Cubelles.
'Colors de viatge' és la nova mostra pictòrica de l'artista cubellenca, que es podrà visitar fins al
31 d'agost. Marmottan busca provocar.
4 Maig 2007 . S'inaugura l'exposició "Històries d'un viatge", un recull fotogràfic, pictòric i
audiovisual sobre la immigració . Ahir al vespre es va inaugurar a l'Espai El Pati del Centre
Cultural i Ocupacional l'exposició "Històries d'un viatge", -a càrrec de la CAM (Caja de
Ahorros del Mediterráneo)- que recull en pintures,.
10 Març 2017 . Aquesta idea-pulsió d'allò sublim, que des de finals del segle xviii, i coincidint
amb l'emergència del romanticisme, empentarà tants artistes a emprendre el llarg viatge de
cercar-lo a través de, per, per a i en la naturalesa, trobe que és igualment present en aquestes

últimes obres. Paisatges que plantegen.
Els alumnes de l'optativa de Visual i Plàstica de 4t ESO han fet dibuixos amb diferents
tècniques pictòriques. Aquí podeu veure alguns . Ja podeu veure el curtmetratge Silenci,
rodem!, fruit del projecte de recerca de 4t d'ESO, que es va rodar principalment durant el
viatge final de curs a Itàlia. Tots els alumnes de 4t hi van.
Presentació de llibre: Compositors de tots els temps i totes les tècniques pictòriques, de Josep
Malagarriga. Presentació a càrrec de Joan Giménez Blasco, doctor en història moderna per la
Universitat de Barcelona. La violoncel·lista Eva Gumà interpretarà diversos fragments
musicals fent un viatge per la història de la.
2 Maig 2016 . El proper dilluns 2 de Maig a les 19:30, presentem el llibre Obra pictòrica sobre
els poemes Vistes al mar de Joan Maragall. de Susagna Urgell La presentació anirà a càrrec de
Joaquim Delclòs i Joan Perez (restaurador gràfic). Joan Delclòs recitarà poemes de Joan
Maragall.Us hi esperem a tots i totes!!
Ha escrit altres novel·les, llibres de contes, proses memorialístiques (Llibre d'hores, 1980) i de
viatges (Pel bell nord glaçat, Premi Sant Joan 1995), així com llibres d'estudi (La Renaixença) i
d'assaig (Repensar Catalu-nya, Premi Josep Vallverdú, 1989), i la trilogia de llibres il·lustrats
Cases senyorials de Catalunya (1990).
31 Gen. 2014 . cultures construïdes amb un material absolutament pictòric: una combinació de
pintures barrejades amb resina i fibra de vidre. La pin- tura s'havia transmutat en escultura.
Mobles daurats que no eren res més que pintura modelable, que s'aguantava sola. Què era
què? Vaquero presenta ara a l'Espai.
Ranthambore també es compta com a patrimoni de la humanitat, famós per les ruïnes
pictòriques del parc. Sens dubte, una visita al Parc Nacional de Ranthambore és un plaer per a
tots els amants de la naturalesa i de la vida silvestre. El temps que es passa en la recerca del
tigre s'enriqueix pel descobriment de moltes.
Amb un grup d'artistes, fan viatges pictòrics a Alcanyís (invitats per l'ajuntament d'aquella
vil.la) i a Galícia. Després hi exposen les obres elaborades en aquests llocs. És una experiència
interessant i innovadora per a tots.Medalla Joan Cortés a Sant Pol de Mar el 1971.El 1977
viatja a Suïssa, on participa en exposicions.
Faristol. Crítica: En Biel es pregunta on dorm la lluna just abans d'anar a dormir, i mentre
somia emprèn un viatge empès, estranyament, … . L'art final digital és força pictòric, amb una
gamma de colors on predominen blaus i grisos. Els personatges es parlen amb bafarades que
desentonen amb l'atmosfera creada per.
Aquest viatge el va emprendre el 1989, ara fa vint-i-cinc anys quan creuà l'Atlàntic per
treballar a Nova York, on s'ha establert. Al seu equipatge de mà, el bagatge de tres generacions
de pintors a la família, l' impacte de la pintura clàssica occidental i una bona formació en el
gravat i els procediments pictòrics, herència de.
26 Jul. 2017 . Són el reflex dels viatges, experiències i etapes emocionals viscudes durant la
seva carrera i que el crític d'art, Jaume Fàbrega, defineix així: “de formació acadèmica i
professor de Belles Arts (Benimàmet, País Valencià, 1944), a la dècada dels 80 practica una
figuració basada en la figura humana, però.
Joaquín Tudela, pintor. 2017-09-27 Joaquim Tudea i Perales va nàixer a Xàtiva el 1891 i hi va
morir, el 1970. I la cronologia va ser determinant -com ho és, quasi per a tots- en la seua obra
pictòrica. Tot i ser fill del poble -són pare era un frare que havia renunciat als hàbits i feia
d'espardenyer-, en un determinat moment,.
Inici > Recursos compartits > Arxius > SERVEIS PERSONALS > CULTURA i EDUCACIÓ >
Díptic exposició Carles Mariné Harar-Jogol, viatge pictòric a una ciutat d'Etiòpia. Índex · +
L'Ajuntament · + Atenció al ciutadà · + Coneix Vilassar de Mar · + Municipi · + Actualitat · +

Adreces i telèfons · + Suggeriments i consultes.
6 Juny 2017 . Visita dinamitzada a la col·lecció egípcia que inclou la mòmia Nesi, en la que els
alumnes coneixeran la cultura de l'Antic Egipte i en especial,les representacions artístiques i
técniques pictòriques d'aquesta antiga civilització. Posteriorment realitzaran un taller de dibuix
a la manera dels antics egipcis que.
gallery.
En acabar tindrem l'oportunitat de visitar la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, que acull una
col·lecció pictòrica amb obres de El Greco, Sorolla, Rubens i Ramon Casas, entre altres.
DIUMENGE 28 DE GENER: Eixirem de matí cap a VALLS, capital del calçot des del segle
XIX on gaudiremde la Gran Festa de la Calçotada.
20 Set. 2010 . Divendres 24 de setembre va tenir lloc a Sils la inauguració d'una mostra
pictòrica itinerant en què diversos dels artistes més significats de l'àmbit gironí han plasmat
una imatge personal d'un conegut relat de la nostra literatura moderna, l'anònim Viatge de Pere
Porter a l'Infern, del segle XVII.
5 Juny 2014 . La galeria Genial proposa un viatge pictòric fins el paisatge de l'Empordà.
Viatges pictòrics. Pascual i Sanahuja, Carme,; 9788494337772, Libro, 2015. Viatges
professionals. Ortega Sanz, Yolanda, Libro, 2008. Viatges. Records de la Costa d'Africa. A vol
d'aucell. Verdaguer, Jacint,, Libro, 1903. VIATGES. Roda el món / [Recurs electrònic]. Lladó i
Pascual, Josep, Artículo/Capítulo en líne, 2010.
. i l'encís de l'espectacle que volien traduir, han estat els impressionistes. Ells són, ho diem
sincerament, els qui han resolt millor l'espectacle pictòric de la vida moderna, la vibració de
les societats, la vagarositat pictòrica. No creiem, després d'haver vist els intents estructuralistes
de «llibre de viatge» 83.
10 Abr. 2014 . La Nau, el viatge del temps, es presenta una nova sèrie pictòrica d'obres de gran
format i que en alguns casos ha tingut d'inspiració els «tresors universitaris» conservats a la
mateixa Universitat de València, en qualsevol dels camps de la ciència i l'erudició; en d'altres
ocasions han vingut suggerides per.
19 Abr. 2017 . 'LA CARPETA' Sensacions pictòriques després de viatjar per Àsia de Marta
Gascón, a l'Espai Macià de Les Borges. L'exposició de Marta Gascón es podrà veure fins el 23
d'abril. / ESPAI MACIÀ. Compartir en facebook Compartir en twitter Enviar por email.
Desplegar. Compartir en linkedin Compartir en.
19 Febr. 2016 . Totes aquestes experiències de la infantesa van anar surant al llarg dels anys
conformant, juntament amb les impressions dels seus viatges -Paris, Amsterdam, Balears,
Mèxic, Africa-, el seu llenguatge pictòric. Una gran capacitat de treball li permetia absorbir de
tot arreu: les llums, colors, formes, fins el.
cultura. Luis Maraver descobreix els orígens de la seva pintura en un llibre-art. "El viatge
infinit" esdevé un recorregut per la seva trajectòria pictòrica. comparteix.
Luis+Maraver+descobreix+els+or%C3%ADgens+de+. 19/07/2017 09:49h. Anna Murillo
@annamurillof. L'obra de l'artista Luis Maraver, resident des de fa anys.
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