AMANTS DE L'ESPAI 2021-2022
PREMISSES
L’interiorisme emocional aborda la transformació de l’espai des del
convenciment de que tot espai influeix en l’estat d’ànim de l’habitant i
aquest pot influir en l’espai.
L’interiorisme emocional considera que l’espai ens influeix a través de
factors més enllà del sentit visual.
L’interiorista emocional té com a eines personals l’EMPATIA i la
CREATIVITAT.
L’EMPATIA entesa com a la capacitat de percepció activa a tots nivells no
solament cap a l’habitant sinó també cap a l’espai.
L’empatia permetrà a l’Interiorista emocional comprendre en profunditat
l’espai (i l’habitant)
i en conseqüència el propòsit tàcit de la transformació de l’espai
(i de l’habitant).
L’empatia de l’entorn i de la persona que l’habita demana una bona
consciencia corporal i sensibilitat sensual i energètica.
La CREATIVITAT és la eina que reqüestiona el que tenim entre mans.
Qualsevol persona que activa aquesta capacitat, sigui quina sigui la seva
ocupació, li permet abordar qualsevol qüestió des d’una perspectiva nova,
estimulant amb curiositat i motivació per portar-la a terme.
La creativitat permet a l’interiorista emocional trobar solucions i recursos
innovadors per portar a terme la transformació de l’espai i en
conseqüència aconseguir la bona relació entre l’espai i l’habitant.
Per estimular l’empatia cal practicar LA PRESENCIA ACTIVA i per estimular
la creativitat cal ACTIVAR la part del cervell encarregat de la PERCEPCIÓ,
la IMAGINACIÓ i la INNOVACIÓ.
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PROPÒSIT
El curs d’AMANTS DE L’ESPAI 2021-2022 té com a propòsit estimular
l’empatia i la creativitat dels participants a través de visites a espais
singulars i de pràctiques totes elles dins del context de millora i
transformació dels espais.
EXERCICIS
El curs és principalment pràctic.
Per augmentar la consciencia corporal i activar la nostra creativitat com a via
d’inspiració i consciencia d’un mateix treballarem:.
Connexió amb un mateix. Mindfullness actiu
Laboratori de creativitat
Laboratori de sensibilitat
Laboratori de sinestesia
Laboratori de l'harmonia
Laboratori de color
VISITES
per aprendre in situ
Reformes finalitzades
Reformes en procés
Exposicions d’interès pel curs
Espais singulars
REFLEXIONS
Per aprofundir en el pensament creatiu cal una visió filosófica.
Aquests són els temes en que treballarem durant el curs
Relacions i influencia entre espai i habitant.
En què s’assemblen La persona i l’espai
Transformació o millora?
A la cerca de la Coherència
El paper de l’Interiorista emocional. Cóm abordar un espai des de l’empatia
Desenvolupament de la creativitat i apoderament.
Harmonia i equilibri dinàmic
El color com a eina i recurs
La llum com a eina i recurs
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Durada i Horari
El curs dura del 19 d'octubre fins el 7 de juny
El curs té una durada de 60 hores en 30 sessions.
Es realitza en Dimarts de 17h a 19h
Preus
Preu del curs 60 hores:

710€ * (375+335)

Abonament per amants veteranes :

600€ **(350+250)

(Es
On poden abonar en dos pagaments * o ** ).
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Sobre mi
Arquitect especilitzada en Interiorisme emociona i color , Màster
en Història i Teoria de l'Arquitectura i formadora en creativitat i
disseny d'interiors a diversos centres de Barcelona, com Bau,
ICCIC, IED, ARTIDI, LA CASA ELIZALDE. o CENTRE CIVIC
URGELL.
 odejada de dissenyadors i artistes en la familia he copsat el
R
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 cóm transmetre-ho.
M'apassiona la pedagogia i compartir la meva experiència
professional tant a estudiants d'interiorisme com a amateurs.

Les places són limitades
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