Vilafranca del Penedès
20 d'octubre de 2018

Per tercer any consecutiu, Vilafranca es
suma a la celebració del Big Draw, el
festival internacional de dibuix, oferint sis
tallers gratuïts que estaran distribuïts en
diferents espais del centre de la vila.
Fundada l’any 2000 a la ciutat de Londres,
The Big Draw Festival és una organització
d’educació artística que promou la lectura
visual i el llenguatge universal del dibuix
com a eina per a l’aprenentatge, l’expressió i
la invenció.
Des dels seus inicis es va posar al calendari
que el mes d’octubre seria el mes del dibuix.
Enguany el lema del Big Draw és Play
“jugar” i és sota aquest concepte que s’han
elaborat els sis tallers que s’oferiran el
dissabte 20 d’octubre,
de les 17:30 a les 20 hores.
La participació és oberta a tothom, sense
límits d’edat i no requereix inscripció prèvia.
cultura.vilafranca.cat
www.thebigdraw.org
#thebigdrawvilafranca

Taller 1

Tu ets el dibuix...
qui vols ser?
Matinals de Dibuix a càrrec de
Marta R. Peribáñez i en Tàssies.
Ens convertirem en els personatges que
dibuixarem sobre un gran format, i els
podrem animar amb els nostres rostres.
Ubicació: Plaça de la Vila i pati de la
Capella de Sant Joan.
Taller 2

TRIAR, REPARTIR I
ENGANXAR
Gargot a càrrec d’Anna Mongay.
Triar, repartir i enganxar diferents formes
damunt del suport (cartró) per fer una
composició lliure amb la tècnica del
collage: papers pintats, triangles, cercles,
quadrats, rectangles...
Ubicació: Plaça de Jaume I, Monument
als Castellers.
Taller 3

DIBUJUGA
Escola Municipal d’Art Arsenal
Jugarem a dibuixar amb artefactes
construïts per l’ocasió. Màquines que
converteixen el moviment en dibuix.
Ubicació: Claustre del Trinitaris

Taller 4

DIBUIX A LA TINTA XINA
Zig-Zag, Centre d’Expressió Plàstica
Dibuixarem elements i objectes que
estaran exposats, observant i traspassant
els volums al paper, amb plumilles i tinta
xina negre, després els hi donarem un toc
de color amb anilines.
Ubicació: Plaça de Santa Maria
Taller 5

ANIMALS PELUTS
Batxillerat artístic de l’IES Milà i
Fontanals
Taller d'experimentació utilitzant la
tècnica de pintar bufant. Gotes de pintura
sobre el dibuix i bufar amb una canyeta,
fent que els colors es barregin creant
efectes visuals molt bonics i simulant el
pèl dels animals.
Ubicació: Plaça de la Vila.
Taller 6

ESTAMPEM?
Gargot. A càrrec d’Eva Sans
Estamparem, amb goma EVA i segells de
fusta, formes, sanefes, flors, rodones,
quadrats, triangles, rectangles. El dibuix
passarà al paper!
Ubicació: Plaça del Campanar
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