per l’art i la cultura
LA HISTÒRIA DE LA INDUMENTÀRIA
Curs 2021/22

Modalitat
Presencial

Població
Online

Semipresencial

LA RÀPITA (L’overlook. Aula “Lo corte”)

Descripció
Aprendre a tallar i confeccionar junquets o faldilles respectant tècniques antigues amb teixits envellits. Curs teòric-pràctic
de l’estudi de la indumentària a les TE a primers del XX: com vestien els oficis i el carrer, mudar-se per a les cerimònies.
Usos dels teixits, estudi dels patrons…Nivell principiant.

Objectius
- Aproximació a la forma de vida dels nostres avantpassats recents.
- Legitimar el patrimoni tèxtil i reconèixer la seva importància en la festa.
- Aprendre les diferents característiques del vestir.
- Aprendre les tècniques d’envelliment per a reconvertir roba actual en roba de principis de segle xx.

Programació
1. Història i estudi de la forma de vida i de la indumentària a les Terres de l’Ebre a les primeries del s.XX i de la vida al
voltant dels oficis (arxiu fotogràfic). 2. Definició, descripció i usos dels teixits i les fibres (arxiu tissuteca). 3. Definició,
descripció i usos de la vestimenta de la dona, home i nen/a. 4. Estudi del cànon de bellesa de l’època. 5. Estudi dels
patrons, de les formes de confecció i dels acabats. 6. Tècniques de envelliment i desgast. 7. Tall i confecció de pantaló
junquet i/o faldilles amb teixits vells i/o moderns envellits i lo més fidels possibles a l’època.

Observacions
Material que ha de portar l’alumne: llibreta d’apunts

Docent
Anna Vizcarro i Joan Salvadó

Dirigit a
Persones amb inquietuds culturals. Estudiosos de la història de les Terres de L’Ebre, de la moda i el disseny.
Interessades en el patrimoni, així com a participats en les festes de recreació històrica.

Data

Horari

Durada

Preu

5/03 al 2/04

Dissabtes de 9:30 a 13:30 h

20 hores

80 ¼

Inscripcions
Tel. 977 444 163 | eatortosa@dipta.cat
www.dipta.cat/eatortosa
@escoladartdetortosa | www.facebook.com/eatortosa

