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TALLERS

ART I DISSENY

PATCHWORK

DEL 2 AL 16 DE JULIOL
Dimarts de 18 a 20 h
Preu: 29,84 €
Places màximes: 12
Professional: Alicia Corripio

El patchwork és un vocable anglès, que 
significa “treball de pedaços”. Una tradició 
americana que va començar quan els 
colonitzadors que arribaven d’Europa 
es trobaven amb una indústria tèxtil en 
els seus inicis, i cada retall de roba era 
un petit tresor. Cada peça de roba era 
reciclada per a un nou ús, i fins i tot els 
retalls massa usats es feien servir de 
farciment.

ESTAMPACIÓ, TENYITS I SEDA

DEL 3 AL 17 DE JULIOL
Dimecres de 18 a 20 h
Preu: 29,84 €
Places màximes: 12
Professional: Alicia Corripio

Les robes estampades resulten avui una 
cosa habitual, però els alumnes poden 
obtenir bells resultats amb les tècniques 
bàsiques. 
Decorar un teixit produeix una gran 
satisfacció personal, segons  el gust i la 
fantasia de cadascú. Vestits, roba de casa, 
eixarpes, fulards i un gran etcètera són la 
base de les nostres pintures.

’FUSING’ (FUSIÓ DE VIDRE)

DEL 3 AL 17 DE SETEMBRE
Dimarts de 18 a 20 h
Preu: 29,84 € + 28 € de material
Places màximes: 12
Professional: Alicia Corripio

Desenvolupament del procés de fusió 
del vidre pas a pas, dient com podem 
crear una peça homogènia a partir de 
diferents trossos de vidre superposats. 
Realització de diferents fornades seguint 
tècnicament el programa de Fusing; la 
resolució et permetrà apreciar els diversos 
i sorprenents efectes que genera el vidre, 
després de introduir-lo al forn i portar-lo 
fins al seu punt de fusió ideal.

GANXET  ‘AMIGURUMI’

DEL 4 AL 25 DE SETEMBRE
Dimecres de 18 a 20 h
Preu: 29,84 €

TALLERS

Places màximes: 12
Professional: Alicia Corripio

Els amigurumis tenen forma principalment 
d’animals adorables com ossos, conills, 
gats o gossos;  també es poden crear 
altres ninos amb formes variades com 
menjar o, plantes i, accessoris com 
bosses, bijuteria, etcètera.
És una tècnica d’origen japonès que 
consisteix a teixir petits ninos amb les  
tècniques de teixit de ganxo o ganxet.




