31 de març, 1 i 2 d’abril de 2017

DEMOSTRACIONS · TALLERS · EXPOSICIONS
PORTES OBERTES EN CENTRES DE FORMACIÓ · MOSTRES

Divendres 31 de març
De 10 a 14 hores

www.diasdelaartesania.es

Sessions especials de l'activitat "La màgia de l'artesania":

ELS DIES EUROPEUS DE

"La màgia de l'artesania" pretén acostar el món artesà al públic de totes les edats. En aquesta ocasió, posem a disposició dels més menuts
aquesta interessant proposta amb la qual aprendran nous coneixements mentre es diverteixen i gaudeixen de totes les activitats que tenim
preparades per a ells. Els participants, acompanyats en tot moment per monitors, visitaran les exposicions del Centre, i aprendran el procés
des de la matèria primera fins al producte acabat. Mitjançant jocs, audiovisuals, tallers i panells explicatius, en una zona didàctica adaptada
per a ells, coneixeran entre moltes altres coses, l'activitat artesana en diferents èpoques històriques, i descobriran la importància de
l'artesania i el seu valor afegit. A més, durant aquestes sessions especials hi podran gaudir de diferents artesanies en viu.

L'ARTESANIA T'ACOSTEN EL
MÓN ARTESÀ
Ceramistes, lutiers, joiers i joieres,
brodadors i brodadores, vidriers i
vidrieres, ferrers i ferreres, restauradors i
restauradores... Són alguns dels oficis
que podràs descobrir durant els Dies
Europeus de l'Artesania. Tots aquests
artesans estan disposats a compartir els
seus secrets amb tu. Durant tres dies
s'organitzen, en diferents punts
d'Espanya, activitats relacionades amb el
sector artesà. Ara et toca triar aquelles
que vulgues visitar i en què vulgues
participar!

Presentació del joc del cuc:
Activitat temàtica orientada a donar a conéixer de forma divertida particularitats de la indústria sedera de la Comunitat Valenciana, a través
del joc del cuc.

Tallers artesans que obrin les seues
portes
En entrar als tallers podràs descobrir
l'espai de treball dels artesans i les
artesanes, veure les seues eines de
treball, tocar els materials,... Els artesans
i les artesanes et mostraran les seues
habilitats i respondran les teues
preguntes.

Exposició de tocats la Ruta de la Seda:
Exposició de la col·lecció de tocats la Ruta de la Seda, projecte experimental creat sobre la base de l'elecció de València com a ciutat focal
d'aquesta ruta. El fil conductor del projecte és la Ruta de la Seda, encara que el seu denominador comú no són només peces creades amb
aquest noble material, sinó la fonamentació que no hi ha una ruta de la seda sinó una aglomeració de rutes, ja que a més de la seda s'hi
transportaven moltes altres mercaderies, cultures i fenòmens concrets.

Les demostracions d'oficis et
permetran observar els professionals de
l'artesania en el seu entorn de treball. Un
espectacle fascinant de destresa i saber
fer. Observa com els grans creadors
transformen la matèria primera en peces
d'excepció, allunyades dels productes
estandarditzats de gran consum!

Exposició "Dona artesana":
Mostra itinerant del Centre d'Artesania, que té com a finalitat ser via d'expressió de la creativitat artesana de les dones de la Comunitat
Valenciana, que amb el seu extraordinari saber fer, creen obres úniques amb una sensibilitat i un valor afegit difícils de trobar en altres
produccions del mercat.

Jornades de portes obertes als centres
de formació per a rebre futurs experts i
mostrar-los-hi carreres professionals. El
professorat i l'alumnat estaran orgullosos
de mostrar els seus projectes. Explicaran
la seua trajectòria, les activitats que
realitzen, les formacions que
s'imparteixen, les titulacions que
s'obtenen, les eixides professionals,...
Potser descobrisques una nova vocació!
Activitats lúdiques perquè els xiquets i
les xiquetes coneguen els materials i les
tècniques alhora que es diverteixen.
Ceràmica, pintura, paper, teixits,...
Els Dies Europeus de l'Artesania són
també l'oportunitat de visitar exposicions
de prestigi i d'assistir a conferències i
col·loquis...

El Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana obri les seues
portes en cap de setmana, i convida tots els que ho desitgen a visitar
les seues tres sales d'exposicions, a gaudir d'interessants
audiovisuals, i a participar en tallers de diferents oficis artesanals.

Centro de Artesanía de la
Comunitat Valenciana

Hospital, 7 (junto al Muvim)
e: Calle
sales@web.web
46001 VALENCIA
Tlf: 96 351 30 90
w: www.xara.com
Fax: 96 394 44 91
info@centroartesaniacv.com
www.centroartesaniacv.com
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Taller "Pinta la Pasqua en seda", a càrrec de l'artesana Eva Escamilla:
Taller dirigit a públic infantil de 3 a 12 anys, amb una durada aproximada de 60 minuts, i que té com a objectiu donar a conéixer tècniques
decoratives bàsiques sobre seda. Programa: breu repàs a la història de la seda, procés d'obtenció, importància, a València, de la Ruta. Els
participants, que es posen mans a l'obra en les taules, han de dibuixar i pintar el seu propi disseny pasqüer: conill de Pasqua, cistella d'ous
de Pasqua, sobre un tros de seda. S'emportaran a casa un record fet per ells. Una targeta o un marc amb la seua obra d'art en seda..

Taller "Fes la teua funda de mòbil amb llana i feltre", a càrrec de l'artesana Eva Escamilla:
Taller dirigit a públic adult, de durada aproximada 60 minuts, l'objectiu del qual és donar a conéixer la tècnica de l'enfeltrament amb agulla,
una forma artesanal de personalitzar peces amb llana. L'ofici artesanal de feltrer.

El joc del cuc:
Activitat temàtica orientada a donar a conéixer de forma divertida particularitats de la indústria sedera de la Comunitat Valenciana, a través
del joc del cuc.

Taller de disseny i realització d'accessoris de tela, a càrrec de l'artesana Ana Fernández:
L'artesana Ana Fernández Sal, realitzarà un taller participatiu d'elaboració de complements amb tela: saquets de colors, argolles per a
torcaboques i cors.

Aula taller (workshop) "Què no pot faltar a la teua taula?" (11 hores)
Jornada entre representants de la Universitat Politècnica de València, PROAVA i el Centre d'Artesania de la CV, en el qual es treballarà la
recerca de resposta a aquesta pregunta integradora d'idees diverses com ara "aliment", "servei" o "parament", a través del disseny i
l'artesania. Emmarcat en el desenvolupament de la sisena edició del Projecte retorn del sentiment, desenvolupat entre la UPV i el Centre
d'Artesania de la CV. El taller es desenvoluparà al Centre d'Artesania de la CV i estarà dirigit pel professor Manuel Martínez Torán.

Taller d'animalets de ceràmica a càrrec del ceramista Pepe Royo:
El ceramista Pepe Royo realitzarà el taller d'animalets de ceràmica amb boles i colomins perquè els xiquets puguen fer qualsevol dels
quatre models diferents d'animals, seguint el mateix procés amb fang, paletines i motles: foca, dofí, caragol i ocellet.

Addicionalment es podran visitar les diferents sales d'exposicions del Centre d'Artesania, actualment amb
Taller i demostració de torn "escuradeta" a càrrec del ceramista Pepe Royo:

el contingut següent:
- Sala d'Exposicions Temporals: "Exposició premis artesania Comunitat Valenciana 2016".

El terrisser Pepe Royo, realitzarà el taller demostratiu i participatiu de torn, en el qual elaborarà peces demostratives amb el torn i els xiquets
tindran l'oportunitat de crear les seues pròpies peces.

- Sala d'Exposicions Permanents: "Mostra permanent artesania Comunitat Valenciana".

Taller "Atreveix-te amb un rellotge amb història", a càrrec de l'artesà Toni Teruel:

Així mateix, la botiga Sibarita Shop oferirà un descompte del 20% en els seus productes, amb motiu dels

Taller de muntatge i desmuntatge de diversos mecanismes de rellotges antics, en el qual a partir d'un mecanisme de rellotge totalment
muntat, s'animarà els participants a desmuntar totes les seues peces per a després tornar a muntar-lo.

Dies Europeus de l'Artesania.

- Sala de Monogràfics una Mirada Singular: "Exposició retorn del sentiment 5.0"

Podeu consultar la resta d'activitats previstes en www.diasdelaartesania.es
Taller de cistelleria, a càrrec de l'artesana Marifé Navarro:
Taller participatiu de cistelleria, en el qual els participants confeccionaran una xicoteta cistella amb les seues mans, que podran emportar-se
a casa una vegada realitzat el taller.

