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Curso Livre de Desenho em Palmas
Publicado em 31 de dezembro de 2015 por Luciano deSouza

Desenvolvido pelo Centro de Criatividades em Palmas  é uma das ações culturais que o Município desenvolve
desde a Fundação do Centro Cultural. Em 2015 as atividades foram realizadas em parceria com o Instituto Ideia.

O  Curso  de Desenho tem como base o estudo dos elementos da linguagem Visual,  buscando estimular e
desenvolver o potencial criativo, com uma abordagem dinâmica, explora diversos materiais através de exercícios
de observação livre. 

O curso é oferecido gratuitamente e tem suas inscrições realizadas em janeiro no início do ano letivo.

O professor Cláudio Montanari é natural de Alegrete/RS e mora em Palmas há mais de 10 anos. Bacharel em
Desenho e Plástica e especialista em Design para Estamparia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM),
o gaúcho de 44 anos além de servidor concursado no município de Palmas atua também na área de instalações,
desenhos, gravura e artes visuais. Já expôs  nos estados da região Norte com a instalação “Controle” no Projeto
Sesc Amazônia das Artes e teve trabalhos expostos na Galeria Sesc  de Artes em Palmas e na Aldeia Jiquitaia no
ano de 2013 além de  outros estados do Sul através do Edital de Cultura do Estado do Tocantins.
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2 respostas a Curso Livre de Desenho em Palmas

Cultura-TO

kellen lagares disse:
25 de maio de 2017 às 00:08

Gostaria de saber se vc ainda oferece o curso de desenho
Responder

Luciano deSouza disse:
26 de maio de 2017 às 22:06

Funciona no Espaço Cultural de Palmas
Responder
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