Works hop

INICIACIÓ A LA
CAL.LIGRAFIA
El workshop es planteja com una iniciació a la cal·ligrafia per a persones interessades
en aquesta disciplina i que vulguin ampliar els seus coneixements històrics sobre
l’escriptura. Basant-nos en models cal·ligràfics dels manuscrits medievals, estudiarem
els diferents estils d’escriptura que van realitzar els escrivans dels grans monestirs
europeus. Aprendrem a construir les lletres de l’alfabet occidental amb una ploma de
punta plana. Una vegada compreses i assimilades les formes bàsiques dels models
d’escriptura proposats practicarem amb grafies més expressives i personals.

DOCENT

Laura Bellver
Professora de Tipografia (Disseny Gràfic) a l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja
Durada
15 hores lectives
Idioma
El curs s’impartirà en català
Dates i horari
Dijous 15, 22, 29 de novembre i 13 i 20 de desembre
Tarda de 16 a 19h
Materials
Els participants portaran una ploma marca Brause de punta plana de 3mm + mànec (es
poden adquirir a botigues de material de Belles Arts), tinta negra, paper DinA4, regla
de 30cm, llapis tipus portamines de 0,5 i goma d’esborrar (cost: 6€ aprox.). Es
facilitaran dossiers amb els models cal·ligràfics i documentació complementària.
Lloc
Escola Superior de conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC)
C. Aiguablava 109-113, 08033 Barcelona
Preu
90€
80 € estudiants ESCRBCC i socis del CRAC

PROGRAMA
• Breu introducció històrica de l’origen i l’evolució de l’escriptura occidental fins a la
invenció dels tipus mòbils de Gutenberg
• Materials: plomes, pinzells i tintes
• Pautes per a la construcció de les lletres
• Els angles de sortida, traç de línies i corbes
• Estructura i proporcions de l’alfabet occidental
• Models romans. La lletra rústica
• Models medievals. La lletra carolíngia i la lletra gòtica
• Composició de textos. Espaiat i interlineat
• Composició de textos. Alineació i justificació
• Cal·ligrafia experimental

Número d’alumnes
12
El curs es realitzarà amb un mínim de 10 inscripcions

Preinscripcions
Envieu les vostres dades omplint el formulari.
En cas que hi hagi més sol·licitants que places disponibles, regirà l’ordre de
preinscripció
Inscripcions
L’ESCRBCC confirmarà l’acceptació dels alumnes via correu electrònic i facilitarà el
núm. de compte, per tal que es dugui a terme el pagament en un termini de dos dies.
Si després d’aquest temps l’interessat no ha fet el pagament, s’entendrà que ha desistit
i es donarà la plaça al següent candidat de la llista d’espera.

