La Capsa, espais de creació, proposa un cap de setmana temàtic dedicat a l’eròtica de l’art amb tallers d’escriptura, dibuix,
fotografia, i un sopar tertúlia obert a tothom.
Inscripcions prèvies al telèfon 324 558. Preu per taller: 50 euros.
Més enllà del nu i el tractament del cos, l’erotisme és un gènere en si mateix amb grans obres mestres en el món del cinema, la literatura
i la història de l’art. Al llarg dels segles ha estat un tema recurrent en totes les disciplines artístiques, ja sigui escultura, pintura, dibuix
o fotografia. Trobem molts exemples, des del sexe de Crist amagat per un llençols i els plecs que l’insinuaven, on ja era una manera
d’evocar la sensualitat del cos, fins al sexe més explícit en la representació artística. Parlarem de l’art eròtic que amaga per mostrar millor
i descobrirem com Lluis XIV rebia les seves amants amb decoracions gairebé pornogràfiques a la seva cambra.

Dissabte 26 de novembre
Dibuix eròtic amb Martín Blanco
Taller 10-13 h La Capsa Ordino
El Martín Blanco és el nostre professor d’il·lustració i art
digital. És un dels millors dibuixants que hi ha al país i un
artista actiu tant a Europa com a EEUU. Farà un taller de 3
hores amb model.
www.martblanco.com
Escriptura eròtica amb Roser Amills
Taller 15-18 h La Capsa la Massana
La Roser Amills és escriptora i periodista. Autora de
títols com La bachillera, El ecuador de Ulises i Sé buena.
Col·labora amb mitjans catalans com SerCat Ràdio
Barcelona i La Vanguardia. Compta amb milers de
seguidors a facebook i instagram.
La Roser farà el taller d’escriptura eròtica i participarà en
les diferents activitats que farem durant el cap de setmana.
Els inscrits rebran de regal un exemplar del seu llibre
M’agrada el sexe (PVP.16,90 €).

L’erotisme en l’art amb Rosa Mujal
Xerrada i sopar tertúlia 21 h La Capsa Ordino
Proposem un sopar “jo poso” obert a tothom, en què caldrà
portar alguna cosa per menjar o per beure. Abans, hi
haurà una presentació amb projeccions sobre la història
de l’erotisme en l’art presentat per Rosa Mujal, directora de
La Capsa. Durant el sopar es farà una tertúlia amb tots els
assistents.

Diumenge 27 de novembre
Foto eròtica amb Jean-Luc Herbert
Taller grup I 10-13 h, grup II 15-18 h La Capsa Ordino
El Jean-Luc és el professor de fotografía de La Capsa.
Treballa la fotografia terapèutica en l’àmbit professional i té
una consulta de coaching www.esconsulting.com.
El taller, patrocinat per la botiga Fotocinecolor, mostrarà la
tècnica d’il·luminació Profoto i comptarà amb una model.

