TALLER
LA POESIA A LES DISCIPLINES VISUALS, per David Ymbernon
4 DISSABTES (de 17 a 19h)
Al Pis Fundació Ymbernon Augé
Creuar els límits de les disciplines artístiques visuals, de manera natural (amb
la inèrcia de l'obra que t'hi duu). Aquest taller va dirigit a artistes, creatius i totes
aquelles persones que vulguin bastir una expressivitat "interdisciplinària", que
vulguin crear un treball que s'uneixi —gairebé sense voler— al caràcter i a la
personalitat (les eines, el món). Ponts-poesia on passen coses extraordinàries;
ulls-pegament de mags de Sant Surt Bé, papallones-intermitent de les
Muntanyes Invisibles o bandes de música i majorets amb capa desfilant amb
tresors de les Illes Carbassa de les coves d'Allí ve La La.
Concepte:
Es conduirà un treball a partir d'un objecte personal que portarà cadascú i
travessarà (treball evolutiu) per diferents disciplines artístiques. Estimular la
nostra capacitat.
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A:
davidymbernon@hotmail.com
676 77 32 83
Lloc:
Pis Fundació Ymbernon Augé, C/ Balmes, 54, 1r-1a, Barcelona
Dies:
Grup A
23 febrer
9 març
23 març
6 abril

Grup Z
2 març
16 març
30 març
16 abril

Condicions:
Grups de máxim 7 persones
Curs complet 4 sessions: 150 € (4 dissabtes de 17 a 19h, 8 hores)
Cost sessió única 40 € (1 dissabte de 17 a 19h)
Reserva de plaça
Per formalitzar la inscripció, cal indicar nom complet, telèfon i escriure quatre
línies de l'activitat creativa del participant, així com el motiu pel qual s'apunta al
taller. Cal que indiqui també si s'inscriu a tot el taller o només a una sola sessió.
Per reservar la plaça, caldrà fer un pagament de 30 € fins a 5 dies abans de
l'inici del taller.

1r DISSABTE
La llavor (com estirar el fil a partir d'un objecte triat)
2n DISSABTE
Poesia visual (art conceptual)
Parlarem i experimentarem la poesia visual a través de l’objecte triat
3r DISSABTE
Arts escèniques (Performance, poesia escènica, parateatre)
Treballarem l’escenificació i les seves possibilitats a partir de l’objecte triat
4t DISSABTE
Arts plàstiques (vídeo art, stop-motion, escultura, pintura, instal·lació o dibuix)
Coneixerem les possibilitats de les arts plàstiques i treballarem l’objecte triat en
aquest sentit

VIMEO: http://www.vimeo.com/davidymbernon
INSTAGRAM: http://www.instagram.com/davidymbernon
FACEBOOK: http://www.facebook.com/davidymbernon
WEB: http://www.davidymbernon.com/agenda.php

