
2020 / AGENDA

Escola d’Art de la Diputació a Tortosa març
EXPOSICIÓ
Inauguració

19 h
Horari:
dilluns a 
divendres de 
10 a 20.30 h.
dissabtes de 
18 a 20 h
Fins al 13/04*

THE GARDEN OF DELIGHTS de Raluca Buzura
Joieria contemporània
Raluca tradueix la seva experiència personal en joies de porcellana, explica que 
durant el procés de creació simplifica els límits entre realitat i abstracció, per 
esdevenir un remolí de textures i estructures a partir de les quals incorpora flaixos 
d’or. Construeix un llegat formal d’experiències, una prova de la seva existència 
que reflexiona sobre la societat, fent-la -si no millor- més bella, intentant aproxi-
mar el públic amb l’art, presentant una varietat de formes i idees estètiques que 
aparten les joies de la zona de sèrie.

Visita l’exposició i participa en el sorteig d’una joia de Raluca. Instruccions de participació: 
@escoladartdetortosa / ww.dipta.cat/eadtortosa / www.facebook.com/ eadtortosa

L’ART FORA DEL LLENÇ: YUKATA*  amb Josep Andreu
Vols fer-te un vestit típic japonés? Amb aquest curs aprendràs a fer els patrons, 
cosir i customitzar...

La Yukata és la indumentària típica japonesa. Aprendràs a confeccionar i 
posteriorment manipular la Yukata per transformar-la en objecte artístic o peça 
funcional.

CURS
ESPECIALITZAT

Març: 28 
Abril: 4,18 i 25

Dissabtes de
10 a 14 h

Preu: 64 €

Raluca Buzura 
The garden 
of delights  

Inauguració: 6 de març a les 19 h
6/03 al 13/04 de 2020
Horari: dilluns a divendres de 10 a 20.30 h
dissabtes de 18 a 20 h

6

VIDRATS CERÀMICS: ESMALTS ORIENTALS amb Ana de Felipe
Tenmoku - Celadón - Roigs de coure - Nuk

Coneixements bàsics de les principals matèries primes per vidrats ceràmics, 
incorporació de matèries primes modificadores per l’obtenció de vidrats clàssics 
especials, estudiant les característiques pròpies de la composició i atmosfera de 
cocció. Mètodes i sistemes de prova, cocció i registre.

CURS 
ESPECIALITZAT

Horari: 
divendres i 
dissabte de
9 a 13 h i 
de 15 a 19h
diumenge de     
9 a 13 h

Preu: 80 €

6
7 i 8

CURS PREPARATORI PER A LES PROVES D’ACCÉS ALS 
CFGS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Comencem el curs específic per accedir al cicle on s’aprofundeix en les matèries 
de Volum, Dibuix artístic, Dibuix tècnic i Cultura visual.Si tens dubtes, contacta 
amb nosaltres i analitzarem el teu cas de forma específica. 

CURS
24/03 al
12/05

Dimarts 
de 16 a 18
Preu: 32 €

24

JORNADA DE PORTES OBERTES 
Et convidem a conèixer l’Escola i la seva oferta formativa: cursos monogràfcs, 
cursos especialitzats i el títol oficial de Modelisme i matriceria ceràmica. Perfil 
Indústria alimentària. També els projectes d’educació artística i el programa d’ac-
tivitats de dinamització cultural.

16 a 19h

24
17i

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
*Fem un cafè amb...Imma Pastor
Hem convidat la Directora de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i 
Virgili, professora de Sociologia i delegada del rector de la mateixa universitat per 
als temes d’igualtat efectiva entre homes i dones, per tal que ens expliqui expe-
riències i projectes professionals.

*Fem un cafè amb...:  
Encetem aquest nou format d’activitat, d’intercanvi, xerrar sense pressa, fent un cafè amb professio-
nals que tenen molt a compartir. L’estrenem per celebrar el dia Internacional de les dones.

XERRADA

19h11


