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CURS DE MODELAT D'UNA FIGURA AMB MODEL AL NATURAL
Curs 2023

TORTOSA

Curs que es centrarà en construir una figura en tres dimensions en terra refractària. Al procés d’aquesta construcció 
també s’hi sumarà l’aprenentatge de l’observació, que serà la que ens permetrà ser curosos amb les proporcions per 
tal d’arribar a assolir el màxim de similitud entre el model i l’escultura. Una vegada acabat el modelat es farà el buidat 
de l’escultura per tal d’ajudar al assecatge i per una preveure una posterior cuita si es vol del retrat.

- Conèixer els materials i eines adequats pel modelatge 
- Saber observar un model al natural per tal reproduir-lo amb el màxim de detall 
- Conèixer les proporcions del cos humà i saber com aplicar les per tal que la figura quedi proporcionada, real i amb el 
gest adequat 
- Donar eines per a fer acabats realistes 
- Conèixer com buidar l'escultura per coure-la en forn ceràmic  
 

Es començarà el primer dia explicant el tipus d'estructura que s'utilitzarà, com treballar amb les eines que es recomanen, i 
els passos a seguir per realitzar la figura. 
A partir d'aquí es procedirà al modelat intentant apropar nos el més possible a la realitat del model. 
També s'explicarà de manera més detallada com realitzar mans, peus i rostre, ja que són parts del cos que acostumen a 
ser més complicades de fer. 
Les últimes tres hores una vegada acabat el modelat, s'aprendrà a partir, buidar i muntar correctament l'escultura per així 
poder-la coure en un forn ceràmic a 1000 º C. 
 
 
 
 
                                        

No és necessari tenir nocions escultòriques, s’explicarà tot el procés pas a pas des del començament fins al final.

Natàlia Farré

Persones a partir de 16 anys.

Del 20/01 al 10/03 Divendres de 17 a 20 h 24 hores 96 €


