V JORNADES
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Juliol 2018
www.horitzoasia.cat

En el marc de la Universitat d’Estiu de la UVic-UCC, i amb
l’objectiu de conèixer les diverses realitats culturals del
continent asiàtic, us proposem les següents activitats durant
el mes de juliol.

Conferència
Dilluns 9 de juliol a les 18h
Aula B003 (Laboratori
d’Expressions Artístiques)
Edifici B Miramarges

Origen i actualitat de la pintura i la cal·ligrafia xineses
A càrrec de Maria Eugenia Manrique, llicenciada en Belles arts, estudis de pintura i cal·ligrafia xinesa a la Xina i
el Japó.
Aforament limitat. Inscripció gratuïta i prèvia a ogc@uvic.cat

Taller Sumi-e

Coordinació docent: Josep Maria Roma

Del 10 al 12 de juliol
de les 18 a les 20 h

Aproximació al sumi-e, tècnica de pintura d’origen xinès
que neix de la filosofia taoista, introduïda al Japó per
monjos budistes zen. Al taller es crearan dibuixos monocromàtics en tinta, amb aquesta tècnica mil·lenària,
utilitzant les eines essencials, anomenades, “els quatre
tresors”.

Aula B003 (Laboratori
d’Expressions Artístiques)
Edifici B Miramarges

Aforament limitat. Inscripció gratuïta i prèvia a ogc@uvic.cat

Exposició
Del 4 de juny al 13 de juliol

Obres de Josep Maria Roma
Pintura, escultura, gyotaku, sumi-e i shodo

Espai Josep Vernis
Edifici B Miramarges
C. Miramarges, 4, Vic

Més nits

3a edició d’activitats dels Centres Cívics i el Festival Nits
de cinema oriental

De l’1 al 15 de juliol

Una oferta de tallers, xerrades, activitats lúdiques, concursos i més propostes dedicades al món asiàtic prèvia a
l’inici del festival.

www.vic.cat/ccvic

Inscripcions: a partir del 25 de juny als Centres Cívics de Vic.

15a edició Festival
Nits de cinema
oriental

El Festival Nits de cinema oriental té com a objectiu apropar la cultura asiàtica a través de diferents expressions,
especialment el cinema però també altres facetes com la
gastronomia o les arts plàstiques i escèniques (exposicions, tallers, mostra d’arts marcials, representacions de
contes populars, etc.).

Del 17 al 22 de juliol

Més informació: cinemaoriental.com
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