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El Centre d’Art La Rectoria està ubicat en una antiga masia del

1639. És una entitat privada sense ànim de lucre que té com a

objectiu conciliar les arts, les noves tecnologies i la natura.

És un lloc de residència i de treball per artistes, escriptors i

investigadors promogut per l’Associació Centre d’Art La Rectoria.

És un centre que va néixer amb la voluntat de ser una plataforma

d’expressió, desenvolupament i pensament de l’art contemporani,

i amb la voluntat de dinamitzar l’entorn immediat amb la

col·laboració dels artistes que resideixen i/o treballen al Centre.

Una tasca d’àmbit local, d’intercanvi nacional i dinàmiques

internacionals.

Des del 1994 forma part, com a membre fundador, de la Xarxa

Internacional de Residències d’Artistes, que agrupa més de

divuit centres a tot el món i des del 2008 forma part, també,

com a membre fundador, de XarxaProd (Xarxa d’Espais de

Producció de Catalunya contemporani.

El Centre ofereix beques de residència i ús de tallers tutoritzats

per tècnics.

El Centre disposa de residència per a ús dels alumnes.

Cursos

Reconeguts com a activitats de formació continuada pel Departament d’Ensemyament
de la Generalitat de Catalunya

Motlles i nous materials aplicats a l’art, al disseny i l’escenografia

Curs pràctic sobre el treball amb silicones, resines, escumes rígides i elàstiques,
el làtex, les escaioles i les fibres de vidre i vegetals.

Dates: del 22 al 26 d’agost
Professor: Pere Pich (tel. 660 54 49 05)
Durada: 30 hores, de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 19h
Link: motllesfacils.blogspot.com
Preu matrícula: 280€ (material inclòs)

Escultura en ferro i acer corten (URSSA)

Curs pràctic per a la manipulació del ferro i l’acer corten.
Treballs d’escultures i peces de disenys de petit i mitjà format. Aprenentatge i
perfeccionament del treball amb plasma, soldadura inverter i fil continu, doblats, torsionats...
(material inclòs)

Dates: del 4 al 9 de juliol del 22 al 26 d’agost
Professors: Josep Plandiura i Marta Chinchilla (tel. 690 33 54 45)
Durada: 35 hores cada curs, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 350€

Pintura i dibuix. Estratègies del discurs artístic.

Taller d’experimentació de materials i procediments en el camp pictòric.
Obtenció de coneixements i estratègies en  l’elecció i elaboració del discurs artístic. Anàlisi
dels processos que organitzen i articulen les diferents etapes que composen el projecte
creatiu. Materials, procediments  i tècniques pictòriques.

Dates: del 11 al 15 de juliol
Professor: Raul Galusca (tel. 93 801 02 89)
Durada: 40 hores, de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h
Preu matrícula: 300€

Gravat Experimental

Curs dirigit a la investigació en el món del gravat matèric i calcogràfic.
Experimentació sobre diferents suports (ferro, llautó, fusta, plàstic...). Estudi dels mètodes
de treball, material, eines, tècniques i edició del gravat. Curs personalitzat segons nivell
dels alumnes. (Material inclòs)

Dates: 28 i 29 de maig i 4 i 5 de juny; del 25 al 29 de juliol
Professora: Marta Chinchilla (tel. 690 33 54 45)
Durada: 35 hores, de dilluns a divendres o caps de setmana 10 a 14h i de 16 a 19h
Preu matrícula: 250€


