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TALLER ITINERANT DE BICIBUIX “Sketching des de la bici”
Pedala, dibuixa i gaudeix la teva ciutat!

Gaudeix de pedalar en petit grup observant
l’entorn, aturant-te en un racó inspirador de la ruta,
traient els estris de dibuix de les alforges, i atrevint-te a esbossar, dibuixar, guixar, sobre les alforges i cistelles tot allò que captes del que t’envolta.
Descripció del taller
Al punt de partida de la ruta farem una petita
explicació sobre el recorregut i sobre la manera de
circular en grup, i presentarem també el material
i la tècnica de “sketching” que utilitzarem. A continuació repartirem i col·locarem les alforges i cistelles
a cada bici o patinet i ja ens podrem posar en
marxa.
Circularem amb tranquil·litat i farem una primera
parada breu per fer un exercici de dibuix senzill basat en elements de l’entorn per provar el material i
perdre la por a començar.
Pedalarem una estona més fins a la segona parada, on farem un segon exercici consistent en
fer diversos esbossos ràpids d’edificis, vegetació o
persones.
A la tercera i última parada podrem entretenir-nos
a fer un dibuix amb més temps i llibertat per acabar de practicar el que haguem après i experimentar com vulguem.

Durada
1,5 hores aproximadament.
Nombre de participants
Màxim 10 participants
Requeriments de l’espai:
Necessitarem haver planificat prèviament amb
l’assessorament d’alguna persona que conegui una
mica l’entorn, un recorregut apte i segur per a fer
en bicicleta, d’una llargada no superior als 3 km i si
pot ser circular. Aniria bé tenir planificades 2 parades (a part del punt de partida) en llocs agradables
i on hi hagi espai per seure.
Els participants han de dur una bicicleta que disposi
de portaequipatges.
Dinamitzadors del taller
Maraki il·lustració. Il·lustradora per compte propi i
dinamitzadora d’activitats educatives: extraescolars
a escoles i centres cívics de Cardedeu i Granollers,
tallers de mobilitat organitzats per l’entitat “A Cardedeu en bici i a peu”, i tallers per a la Regidoria
d’Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona al Saló de
la Infància, murals participatius i pintura en directe
en audicions didàctiques per a La Botzina.

Edat a qui va dirigit
A partir de 10 anys. Públic familiar i adult.
Objectius
Descobrir nous racons de l’entorn o fer una mirada
més profunda de racons ja coneguts.
Promoure l’anar a peu, en bici i patinet com una
font de plaers i descobertes.
Desinhibir el plaer de dibuixar.
Fer una activitat social amena i divertida.
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