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Per assistir a algun d'aquests cursos, conferències, etc., teniu al peu de cada bloc els
contactes, els telèfons i els correus electrònics on us heu d'adreçar.

Totes les activitats son impartides per Mariona Millà.

El llibre de Mariona Millà, una bona guia per seguir els cursos:
VIATGE PER LA PINTURA claus per entendre l’art i comprendre als artistes.
Pròleg de Sebastià Serrano. Viena edicions. Demana’l a la teva llibreria.
“ ”,

(Barcelona, 1954), pintora i docent catalana, explora des de fa més de quaranta
anys el camp de les arts plàstiques i de la divulgació de la pintura. La seva
trajectòria artística, sempre renovadora, és molt àmplia, amb múltiples
exposicions en diferents indrets d’Europa.
Es caracteritza per l’ús de tècniques innovadores en el camp de la pintura, els
procediments murals, l’escultura, la il.lustració de llibres i l’escenografia teatral.
La seva estètica, del tot original, se situa entre una nova figuració i un nou
expressionisme europeu, però amb una ànima del tot mediterrània. És una
creadora compromesa amb la societat i estretament lligada al seu país, la seva
gent i la seva cultura i, pel que fa a les temàtiques, abasta nuclis d’interès molt
amplis sempre partint de les seves arrels.

En el camp de la docència ha intervingut al llarg de més de quaranta anys en
l’ensenyament de tècniques artístiques i en la divulgació de l’art pictòric,
impartint seminaris, cursos i conferències sobre la teoria i la pràctica de la
pintura.
Ha publicat articles i treballs a l’entorn de la pintura i ha prologat obres d’altres
artistes i col.lectius.
El seu llibre és el seu primer assaig divulgatiu en
l’àmbit artístic.

Per a més informació sobre l’autora:

“VIATGE PER LA PINTURA”,



COM LLEGIR UN QUADRE

ELS SECRETS DEL COLOR

DESCOBREIX ELS RETRATS MÉS CONEGUTS DE LA

PINTURA

Data:  Del 3 d'octubre al 21 de novembre (8 sessions)

Data: Del 28 de novembre al 12 de desembre (3 sessions)

Data:  Del 3 d'octubre al 21 de novembre (8 sessions)

Hora   Dimecres de 18'30 a 20'00 h.
Lloc:   La Casa Elizalde

Hora:  Dimecres de 18'30 a 20'30 h.
Lloc:   La Casa Elizalde

Hora:  Dimecres de 17'00 a 18'30 h.
Lloc:   La Casa Elizalde

Claus per entendre l’art.

Aquest curset està dirigit a totes les persones que siguin sensibles a l'art i que
sense ser necessàriament d'aquest camp, en tinguin interès i vulguin aprendre
a observar les obres d'art, a diferenciar-les i a valorar-les.
També és un curset orientat als aficionats a la pintura, als col.leccionistes, als
estudiants d'art, als artistes, etc.

Els colors i els seus secrets, i l'aplicació en l'art i en la vida quotidiana.

Els retrats més famosos de la història i retrat en viu.

Curset divulgatiu per al públic en general sensible a les arts. És molt útil per a
professionals com artistes plàstics, artistes de la cuina, artistes de la moda,
decoració, perruqueria, maquillatge, disseny, col.leccionisme, actors, mestres,
metges, terapeutes, etc.

Què és un retrat? Com es fa? Conèixer els retrats més famosos de la història de
la pintura internacional. Com reconèixer-los quan anem als museus.
Dirigit a persones sensibles a l'art, siguin o no coneixedores de l'especialitat.
L’artista fa un retrat en directe.

LA CASA ELIZALDE
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90  Fax 93 487 52 75
casaelizalde@casaelizalde.com
www.casaelizalde.com



VISITEM ELS MUSEUS AMB MIRADA D'ARTISTA

Data: 11 de desembre 2012
Hora: Dimarts, 16'30 h.
Lloc: CaixaForum Barcelona

Dates previstes: 22 de gener 2013 / 19 de febrer 2013 / 12 de març 2013

Visites comentades i il.lustrades in situ a museus I exposicions.

ABANS DEL DILUVI - MESSOPOTÀMIA3500-2100 aC

EXPOSICIONS PENDENTS DE CONFIRMAR

A través d'unes quatre-centes peces arqueològiques, procedents de grans col.leccions
públiques internacionals, i diversos documents antics i contemporanis, "Abans del diluvi.
Mesopotàmia, 3500-2100 aC" explora què li devem a aquesta primera cultura del Pròxim Orient
antic, quina imatge del món van tenir els mesopotàmics del quart i tercer mil.lenni aC, que, en
gran mesura, ens ha estat llegada a través de la Bíblia, l'Alcorà i diversos mites i textos grecs.

(Aneu consultant la web de Te de tertúlia)

Pintura in situ.

A PLEIN AIR - PINTANT ALS ESCENARIS IMPRESSIONISTES DE LA
PROVENÇA

Si sou aficionats a la pintura i les belles arts, podreu gaudir d'una escapada on
posar en pràctica la pintura "a plein air" en els mateixos escenaris on van pintar
els grans impressionistes, Van Gogh, Cézane, Gauguin. Aix-en-Provence, Arles,
Salon o Saint Rémy-de-Provence, seran alguns d'aquests decorats.
Apte per professionals i aficionats.

VIATGES PICTÒRICS

Data: Del 17 al 20 de maig 2013
Hora: 4 dies
Organització del viatge: Te de tertúlia i Baraka Club de Viatges

TE DE TERTÚLIA

Tel. 93 757 81 01
tedetertulia@gmail.com
www.tedetertulia.com

VISITAALACOL.LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU PICASSO

Data: 22 de novembre 2012
Hora: Dijous, 16'30 h.
Lloc: Museu Picasso



TALLER A L'EMPORDÀ

TARDES CULTURALS AL COL.LEGI D'APARELLADORS

DEL MARESME

Data:  16 de novembre 2012 (tot el dia)
Hora:  Tot el dia
Lloc: Figueres i Cabanelles
Organitza: Artística Cabanelles!

Data: 28 de gener 2013
Hora: Dilluns, de 18'00 a 19'30 h.
Lloc: Col.legi d'aparelladors

Plaça Xammar, 2 - Mataró

Data: 18 de febrer 2013
Hora: Dilluns, de 18'00 a 19'30 h.
Lloc: Col.legi d'aparelladors

Plaça Xammar, 2 - Mataró

Construcció d’una petita obra d’art surrealista.

PINTURA RENAIXENTISTA, UNA LLIÇÓ PICTÒRICA. Color, composició,
perspectiva.

LLIÇÓ PICTÒRICA, DE L’ IMPRESSIONISMEAL'ART NOUVEAU

Cicles de xerrades culturals articulats al voltant d'un eix vertebrador, que
ofereixen diferents lectures sobre un mateix tema.

Dins del cicle

Dins del cicle

L'Esplendor dels Medici

El París de la Belle Époque

Taller sobre el surrealisme amb grups d'estudiants universitaris d'EEUU.
Visita al Museu Dalí i taller al Mas Can Trulloll de Cabanelles.

TE DE TERTÚLIA

Tel. 93 757 81 01
tedetertulia@gmail.com
www.tedetertulia.com



COM INTERPRETAR UN QUADRE

Data - hora - lloc - grup:

Claus per entendre l’art i comprendre els artistes.

És un viatge per la pintura on dóna les claus per entendre l'art i comprendre els
artistes.
Posa així a l'abast del gran públic el coneixement sobre la teoria i la pràctica de la
pintura i dels artistes catalans i universals vist a través dels ulls de l'artista pintora.

Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran
de la Universitat de Barcelona
Entitat declarada d’utilitat pública
Tel. 93 451 60 40
Fax 93 451 23 56
augg@terra.es
auggbcn@gmail.com
www.ub.edu/aclt/aules.htm

Data Dia Hora Lloc Grup
25/10/2012 Dijous 16'30 FAR - FACULTAT DE FARMÀCIA XII
10/12/2012 Dilluns 16'30 CAP - UB-EDIFICI HISTÒRIC-CAPELLA I
10/12/2012 Dilluns 18'00 113 - UB-EDIFICI HISTÒRIC-AULA 113 XI
13/12/2012 Dijous 18'00 FAR - FACULTAT DE FARMÀCIA XII
20/12/2012 Dijous 17'30 ECO - FACULTAT D'ECONÒMIQUES VI
04/02/2013 Dilluns 17'30 ECO - FACULTAT D'ECONÒMIQUES V
07/03/2013 Dijous 17'00 QUI - FACULTAT DE QUÍMICA VIII
11/03/2013 Dilluns 18'00 MGS - MÚTUA GENERAL DE SALUT IX


