
Espaços 
Workshops de Pastel

 

Com a técnica de claro-escuro podemos criar um espaço 
luz, um espaço interior.  
Trabalhar transições simples de claro
encontrar uma luz dentro de nos próprios. Dentro desse espaç
encontrado, existe profundidade 
e a possibilidade de descobrir 
novos mundos ou fazer 
criações. 
 
Workshop I : 
Introdução à tecníca de claro
escuro com pastel sépia seco. 
Foco nas transições, na luz e na 
criação da profundidade. 
Sexta, dia 11 de Dezembro,
 das 18h às 21h30, 
 
Workshop II : 
„Modular“ o espaço interior encontrado. Atravé
criação das três dimensões e assim um espaço com perspec
Sábado, dia 12 de Dezembro 
 
Inscrição por workshop I ou II: 
Inscrição para os dois workshops 40
Material incluído.  Pagamento no acto de inscrição.
 

 
Alexa Rosenbaum , T. 

 
           Atelier de Terapia Artística

           Rua de

Espaços Interiores
de Pastel  seco e Auto- conhecimento

  

escuro podemos criar um espaço 

ões simples de claro-escuro permite-nos inspirar fundo e
dentro de nos próprios. Dentro desse espaç

existe profundidade 
e a possibilidade de descobrir 

ca de claro-
pia seco. 

Foco nas transições, na luz e na 

Sexta, dia 11 de Dezembro, 

aço interior encontrado. Através da luz e da sombra
s dimensões e assim um espaço com perspec
de Dezembro 2015, das 15h – 18h30. 

I ou II: 22 €/pessoa, €20 para sócios da AMA
Inscrição para os dois workshops 40€, para sócios da AMA 35€.
Material incluído.  Pagamento no acto de inscrição. 
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