TRAÇO E MANCHA

DELEGAÇÃO DE LISBOA

COMO ELEMENTO DE EXPRESSÃO

Os traços são linhas que formam o desenho e apresentam
diferentes expressões: rápidos ou lentos, contínuos ou
interrompidos, calmos ou violentos, curvos ou quebrados etc.
A mancha utilizada com base em vários materiais (aguarela,
grafite, carvão, tinta-da-china), em conjugação com o traço,
permite múltiplas formas de inovação e expressão plástica.

O curso está dividido em três fases:
Ä Exercícios só de traço, com vários materiais.
Ä Exercícios de manchas, com vários materiais.
Ä Conjugação

do traço
construção de imagens.

e

da
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na

Estão previstas algumas aulas teóricas e visitas a
exposições, sempre que se verificar necessário.

Horário: 5ª feiras, das 18:00h às 20:00h
Mínimo participantes: 3
Máximo participantes: 8
Início atividade: 12 Outubro 2017

Inscrições e Informações: Secretaria da Delegação de Lisboa do Clube EDP

Av. Defensores de Chaves, Nº 4C
1000-117 LISBOA
Telefones 210017173/4 - 935488285 E-mail: clubeedp.lisboa@gmail.com / clubepessoal.deleglisboa@edp.pt
Visite-nos em: www.clubeedp-del-lisboa.com.pt / www.facebook.com/clubeedp.lisboa
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Eu _____________________________________________________________, declaro que me
comprometo a pagar até ao dia 10 de cada mês a mensalidade acordada, referente à
participação nas Aulas de Traço e Mancha como Elemento de Expressão, da Delegação de
Lisboa do Clube Pessoal EDP.

Obs: Após o seu início, o curso prosseguirá enquanto estiver assegurado o número mínimo de três participantes, caso ocorra um número anómalo
de desistências que ponha em causa o seu funcionamento, o curso poderá ser encerrado antes da data prevista para a sua conclusão.
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