
CULTURA Curso de Desenho e Pintura

Início: Dezembro

Fim: Junho de 2015

Apresentação: Este curso é direcionado para todas as pessoas que apreciam o desenho e pintura
e querem desenvolver as suas competências artísticas, como ocupação dos tempos livres ou
mesmo como terapia. Todos possuem aptidão para o desenho e pintura, precisam apenas de
desenvolvê la

Programa

desenvolvê-la.

O curso vai permitir aos alunos, iniciantes ou aos que já possuem algum conhecimento,
aprenderem as técnicas necessárias, ganharem confiança e desenvolverem o seu talento,
aprofundando a perceção artística.

Haverá também um acompanhamento individual, respeitando os ritmos, as capacidades e a
sensibilidade de cada participante.

Objetivos: O objetivo principal das aulas de desenho é ajudar o aluno a desenvolver a arte de
ver observar tocar imaginar e interpretar transpondo o todo para o desenho através de técnicasver, observar, tocar, imaginar e interpretar, transpondo o todo para o desenho, através de técnicas
como carvão, grafite, pastel seco, lápis aguarela e outros, além de técnicas mistas. Proporcionará
igualmente o conhecimento de papéis diversos, texturas e gramagens.

Implica, ainda, a aquisição de conhecimentos a diversos níveis: perspetiva, perceção, sombras,
desenho de contorno, modos do desenho (esquisso, esboço, estudo), noções de escala e proporção,
etc.

Na pintura, explora-se o universo das cores, a técnica de representação visual (paisagem,
natureza-morta, retrato, etc.) e a pintura como meio de criação artística, desenvolvendo-se através
de diversas técnicas como a pintura a óleo o acrílico a aguarela a criação de texturas etc
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de diversas técnicas como a pintura a óleo, o acrílico, a aguarela, a criação de texturas, etc.

As aulas são ministradas por Kinga Szolnoky.

Local das aulas: Clube Millennium bcp – Rua Sá da Bandeira, 135 – Porto.

Quartas-feiras - das 17:30 às 19:00Horário

Custos

Quartas-feiras - das 17:30 às 19:00.

Mensalidade: € 20.

Débito mensal até junho de 2015.Não são permitidas desistências.

Inscrições limitadas até 21 de novembro
(a realização deste evento está condicionado à existência de nº mínimo de inscrições).

A 26 de novembro, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos

Curso de Desenho e Pintura INSCRIÇÕES FECHADAS


