COMUNITAT D’AMANTS DE L’ESPAI
Edició 2019-20

Club exclusiu d’amants de l’espai
Alimentem la passió per l’interiorisme
Aquest curs està dissenyat pensant en tu.
Tu que contemples aquest món amb ulls curiosos.
Que admires la bellesa, els colors, la llum i l’ombra
i l’ànim se’t revifa amb l’harmonia de la natura.
Per a tu perquè gaudeixes quan un espai està fet amb cura i dedicació.
Tu que ja has fet el curs d’introducció a l’interiorisme i estàs preparat per gaudir dels espais amb tots els sentits.
Principis i inspiració

Per què hi ha espais que commouen?
Com m'influeix l'entorn que em rodeja?
Què fa que un espai sigui millor que un altre?
Què puc fer per millorar el meu entorn ?
Els cursos d'Amants de l'espai responen a aquestes
preguntes i moltes més.
Amb més de 20 anys d'experiència com a dissenyadora
d'espais he arribat a la convicció de que els espais que ens
envolten influeixen en el nostre estat d’ànim i nosaltres,
al modificar-los, podem influir en ells i en la nostra vida.
L’experiència de l’espai va més enllà d’allò visual, el
vivim amb els cinc sentits, a més de la memòria i el
sistema emocional i influeix en el nostre estat d’ànim.
Podríem dir que l’espai té la capacitat d’alimentar
l’esperit.
En la comunitat d’amants de l’espai explorem la manera de transformar espais per crear experiències millors,
coherents amb les necessitats dels seus habitants i del propi espai. Investiguem de forma empírica e intuïtiva el
llenguatge intangible de l’espai per poder dialogar amb ell. Conèixer el llenguatge de l’espai i els recursos
disponibles ens dona el poder d’influir en l’ experiència de qualsevol espai.
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La metodologia del curs
La intuïció, la sensibilitat i la creativitat són recursos bàsics
per escoltar les necessitats de l’espai i el seu habitant i
transformar-lo per aconseguir la millor versió.
En la comunitat d’amants de l’espai, edició rere edició,
desenvolupem els recursos bàsics per dominar el llenguatge de
l’espai al mateix temps que descobrim i compartim idees i
criteris pràctics per a que la transformació es pugui fer
realitat.
L’enfoc holístic sempre està present tant en la manera
d’abordar el disseny d’interiors com en la manera pedagògica
d’incorporar coneixements. L’aprenentatge va calant com una
pluja fina. vivim experiències en espais secrets i singulars.
escoltem els entesos en showrooms especialitzats per conèixer
les novetats tècniques i de tendència. Posaem a prova i
desenvolupem els recursos i habilitats propis en tallers i reptes
empírics. Ens recreem en apassionants debats. Compartim les
nostres pròpies reflexions...
Què farem:
+Entrenar la sensibilitat. Tallers a l’aula per treballar el
llenguatge de l’espai: l’emoció, el buit, la llum, l’ombra, el
color, la composició.
+Un petit repte. Cada membre realitzarà petits reptes externs
de transformació d’espais i un cop al mes els posarem en comú
per corregir-los i debatre en grup.
+Visites a espais secrets i singulars en les que tindràs la
oportunitat d’aprofundir i debatre tot allò relacionat en
l’experiència dels espais.
+Visites a espais especialitzats en les que coneixeràs els
materials i recursos disponibles a la ciutat i et posaràs al dia
de les novetats
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Durada i Horari
El curs té una durada de 60 hores en 30 sessions.
El curs es divideix en dos quatrimestres.
1er quatrimestre: del 8 d’octubre al 4 de febrer.
2on quatrimestre: del 11 de febrer al 26 de maig.
Les sessions es realitzen Dimarts de 17h a 19h
Preus
Quatrimestre
Tot el curs

30 hores: 300€
60 hores: 550€ *

*(Es poden abonar en un sol pagament. També per mòduls, si
tens la intenció de cursar tot el taller).

On
c. Bori i Fontestà 21
08007 Barcelona
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Sobre mi
Arquitecta, Interiorista, Màster en Història i Teoria de l'Arquitectura i
Docent de disseny d'interiors a diversos centres de Barcelona,
com ICCIC, IED, ARTIDI o LA CASA ELIZALDE.
Rodejada de dissenyadors i artistes en la família he copsat el món a través de la
bellesa. La meva part més reflexiva sempre s'ha preguntat cóm la bellesa
alimenta el nostre estat d'ànim i la meva part més pedagògica es pregunta la
manera de que tothom en pugui gaudir.
M'apassiona la pedagogia i compartir la meva experiència
professional tant a estudiants d'interiorisme com a amateurs.

Apunta't!
Et pots inscriure a la web
Recorda que les places són limitades!
Ens veiem ben aviat!!
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