
 
 

CURSO “INICIACIÓN Á PINTURA E INSTALACIÓNS, NA OBRA DE YAYOI KUSAMA” 

O Departamento de Xuventude do Ilmo. Concello de Santiago de Compostela, en colaboración co departamento de Debuxo do                  

IES de Sar, organiza tódolos anos un Curso de formación para o alumnado de Artes. Se vostede está interesado debe entregar                     

esta solicitude nas oficinas do IES. 

SOLICITUDE: CURSO “INICIACIÓN Á PINTURA E INSTALACIÓNS, NA OBRA DE YAYOI KUSAMA” 

Apelidos e nome do alumno/a:                                                                                                           Grupo: 

 

 

 

Sinatura do Alumno/a: 

 

Apelidos e nome do pai, nai ou titor/a legal do alumno: 

 

 

 

 

Sinatura: 

--------------------------Cortar  ✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descrición do curso: O curso ten un carácter eminentemente práctico (non teórico). Tomando como fío conductor a obra da                       

artista xaponesa Yayoi Kusama, desénvolvese a creatividade e o coñecemento de diversas técnicas artísticas.  

Ten dúas fases:   Na primeira (8 días de outubro-novembro) o alumnado experimentará na aula con diversas técnicas artísticas. 

Na segunda (3 días de febreiro) se prepararán os traballos para a exposición. 

 

Destinatarios: 1º e 2º de Bacharelato de Artes  
Horario: 2 horas semanais nunha única sesión de        

tarde, das 17:00 ás 19:00 horas 

Duración: 26 horas. 
Lugar: IES de Sar. Na aula de Debuxo. 

Número paticipantes:  mínimo 15  e máximo 25. 

Data de comenzo:  luns 7 de outubro 
Prezo: Actividade de balde 

Datas concretas de realización:  
Luns das 17:00 ás 19:00 horas (8 +3 días) 

● Outubro:  7, 14, 21, 28. 
● Novembro:  4,11,18, 25. 
● Febreiro: 3, 10 e 17. 

 

Ao finalizar o curso se entregará un diploma acreditativo expedido polo Ilmo. Concello de Santiago de Compostela e                                   

realizarase unha exposición dos traballos no  Centro sociocultural e xuvenil O Ensanche. 

O ponente: Xoti de Luis . A súa obra está presente en numerosos museos e importantes coleccións como Museo Carlos Maside,                       

Museo del Arte Moderno (León), Museo Bello Piñeiro (Ferrol), Espacio Grasslin – Narites, Coleccións de CaixaNova, CaixaGalicia,                 

Banesto, Banco Exterior de España, Concello de A Coruña, Cambre, Ferrol,  Pazo Raxoi, Museo de Arte Deportivo, etc. 



 
 En Santiago de Compostela a, 19 de setembro de 2019. 

A Xefe do Departamento de Debuxo 


