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localiTZaciÓ
 11 h eSTUdi daniel PaganS

C/Carroç 3 BIS 

  EStaCIón PEU DEL FUnICULar 

Taller iMParTiT Per daniel PaganS
hello@drawingbarcelona.com
+34 659 336 907

MaTerial inclÒS en el cUrS
• LLIBRETA A6 HAHnEmüHLE 40 pàg.
• CARpETA A5 AmB Un FULLETÓ    
 eXPlicaTiU i del Taller
• pRInT D’UnA AQUAREL·LA DE 
  drawing Barcelona

MaTerial a PorTar
no cal portar cap tipus de material, jo us 
el puc deixar. Si ho preferiu podeu portar 
el vostre. també seria molt interessant que 
portéssiu algunes de les vostres llibretes per 
ensenyar-les i comentar-les junts.

inScriPciÓ online: 
www.drawingbarcelona.com

Programa 
MaTí i Tarda 

La primera part del curs serà una breu 
introducció al dibuix urbà o Urban Sketching 
amb aquarel·la ensenyant diferents 
exemples i materials. Després farem una 
sèrie d’exercicis ràpids on apendrem a 
plantejar una escena.

La segona part del curs Farem un dibuix 
urbà a l’exterior (si el temps ho permet) per 
posar en pràctica el que haurem après.

MaTí  de 11 h A 13.30 h

1  EXEmpLES DIBUIX URBà I mATERIALS 
 0,5 h aprox.

2  pRàCTICA 
 2 h aprox.
	 •	A	partir	de	diferents	fotografies		 	
 treballarem:
  Composició
  Perspectiva
  Llums i sombres
  Color amb aquarel·la

pAUSA pER DInAR DE 13.30 h A 15.30 h
El dinar no està inclòs en el preu.
Qui es vulgui apuntar a dinar amb el grup 
a l’estudi ha d’avisar previament per reservar.

Tarda  DE 15.30 h a 18 h

3  deMoSTraciÓ daniel PaganS
 1 h aprox.

4  pRàCTICA DE DIBUIX URBà 
 1.5 h aprox.

mESURES EXTRAoRDInàRIES CoVID Ús obligatori de mascareta; Disponibilitat de Gel hidroalcohòlic;

https://drawingbarcelona.com/producte/workshop-17-octubre-2020/


Programa 
MaTí i Tarda 

En aquest taller farem un recorregut per el 
barri de Sarrià on dibuixarem i pintarem en 
3 localizacions diferents.

A les Localizacions 1 i 2 faré una breu 
introducció de com plantejar i resoldre les 
escenes amb exemples pràctics.

A la localizació 3 faré una demostració més 
extensa. 

MaTí  de 11 h A 13.30 h

1  pRàCTICA DE DIBUIX URBà    
 localiZaciÓ 1 
 1,25 h aprox.

2  pRàCTICA DE DIBUIX URBà    
 LoCALIzACIÓ 2
 1,25 h aprox.

pAUSA pER DInAR DE 13.30 h A 15.30 h 
El dinar no està inclòs en el preu.
Qui es vulgui apuntar a dinar amb el grup 
ha d’avisar previament per reservar.

Tarda  DE 15.30 h a 18 h

3  deMoSTraciÓ daniel PaganS 
 localiZaciÓ 3
 1 h aprox.

4  pRàCTICA DE DIBUIX URBà    
 localiZaciÓ 3
 1.5 h aprox.

DRAWING
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localiTZaciÓ
 11 h pLAÇA DEL ConSELL DE LA VILA  

    DE SARRIà
  EStaCIón DE rEIna ELISEnDa
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MaTerial inclÒS en el cUrS
• LLIBRETA A6 HAHnEmüHLE 40 pàg.
• CARpETA A5 AmB Un FULLETÓ    
 eXPlicaTiU i del Taller
• pRInT D’UnA AQUAREL·LA DE 
  drawing Barcelona

MaTerial a PorTar
no cal portar cap tipus de material, jo us 
el puc deixar. Si ho preferiu podeu portar 
el vostre. també seria molt interessant que 
portéssiu algunes de les vostres llibretes per 
ensenyar-les i comentar-les junts.
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www.drawingbarcelona.com

mESURES EXTRAoRDInàRIES CoVID Ús obligatori de mascareta; Disponibilitat de Gel hidroalcohòlic;

https://drawingbarcelona.com/producte/workshop-17-octubre-2020/

