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Morille (Salamanca), de 1 a 19 de julho de 2015

OFICINA DE ESCULTURA, MEDIANTE SOLDADURA E FORJA,
DIRIGIDA POR JOSÉ ANTÓNIO ELVIRA
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DIRIGIDA A ESTUDANTES DE FACULDADES,
ESCOLAS E ESTUDOS DE ARQUITECTURA, BELAS
ARTES, DESENHO, ARTES PLÁSTICAS E MÓDULOS
ARTÍSTICOS, DE ESPANHA E PORTUGAL

NATUREZA DO CURSO
A Oficina pretende credenciar os estudantes das
referidas áreas artísticas (através de
acompanhamento individual e especializado) nas
técnicas de soldadura e forja, aplicadas à
escultura. 

A Oficina terá um carácter fundamentalmente
prático: cada estudante, sob a supervisão do
escultor José António Elvira, executará uma peça individual na qual os
materiais básicos serão o ferro e a pedra, sem prejuízo de outros
poderem ser utilizados, sempre sob a tutela do orientador.

REQUISITOS E CONDIÇÕES
A peça escultórica resultante deverá representar necessariamente um
“neoberraco”, entendendo como tal uma reinterpretação (pessoal e
actual) de porcos e touros proto-históricos, presentes em boa parte do
Oeste Peninsular.

O “neoberraco” terá carácter monumental, uma vez que após a
conclusão do curso será exposto de forma permanente num espaço
público (praça, rua, edifício, etc.) das oito Autarquias Locais
colaboradoras, com uma placa identificativa na qual constará o nome
do artista, configurando deste modo uma geografia escultórica de
“neoberracos”. Para todos os efeitos, a peça passará a ser propriedade
da Autarquia Local, que o sorteio realizado para o efeito indicar.

Independentemente da peça escultórica representar um porco ou um
touro, o “berraco” (ou "berrão”) terá uma altura aproximada de 1,40m à
cruz e uma altura máxima que oscilará entre 1,50m e 1,80m.

Se excepcionalmente alguma das peças não estiver concluída até 19 de
Julho, o estudante comprometer-se-á a terminá-la antes de 01 de
Setembro, a fim de não atrasar a sua exposição pública nas
respectivas localidades.
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A apresentação da candidatura à mencionada Oficina implica, por
parte do estudante, a plena e total aceitação do seu regulamento.

BOLSAS E PROCESSO DE SELECÇÃO
A Oficina destina-se a 8 (oito) alun@s, seleccionados em virtude dos
curricula e projectos enviados, aos quais se concederá uma bolsa a
cada um.

As bolsas de estudo cobrirão a matrícula no curso, seguro de
acidentes pessoais, alojamento, manutenção e actividades.

A seleção será realizada por um júri composto por José António
Elvira, Luís Ignacio Barrero e João Mendes Rosa.

Além do formulário, os estudantes interessados deverão enviar o
currículum vitae ao Ayuntamiento de Morille, assim como um breve
projecto ou desenho da futura peça (tendo em conta os materiais que
virão a ser utlizados) por correio normal ou electrónico, até 20 de
junho.

JOSÉ ANTÓNIO ELVIRA GARCÍA (Salamanca, 1965) é especialista em
Didáctica da Escultura e do Desenho, enquanto professor de Ensino
Médio (realizou numerosas oficinas e conferências). Reconhecido
escultor, destaca-se pelos trabalhos em que se serve do ferro e de
materiais reutilizados. Conta com numerosas exposições colectivas e
individuais e obra exposta em Madrid, Barcelona, Guadalajara, Ávila,
Salamanca e outros lugares....

PAN
A Oficina antecipa e integra o PAN - Encontro e Festival Transfronteiriço
de Poesia, Património e Arte de Vanguarda, cuja XIII Edição se realizará
em Morille (Salamanca) de 17 a 19 de Julho de 2015 e a I Edição em
Carviçais (Concelho de Torre de Moncorvo, Portugal) de 24 a 26 de
Julho de 2015. Os estudantes seleccionados para a Oficina conviverão
com os artistas e participantes do mencionado PAN, desfrutando de
todas as actividades programadas.



FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
(Ao que se anexará um curriculum vitae e um 

breve projecto ou desenho da peça).

Nome ............................................................................................................................................................................................

Apelidos ...................................................................................................................................................................................

Correio electrónico ...................................................................................................................................................

Telemóvel .......................................................................................................... Morada ..........................................

Curso e estabelecimiento de ensino que frequenta ....................................................

Direcções para contacto:
Plaza José Sánchez Alonso, 1 • 37183, Morille (Salamanca)

aytomorille@morille.es
Fax. +34.923344016 • Tlf. de contacto: +34.681301771

www.morille.es

Organiza

Colaboram

de

Ayuntamiento de 
Palacios de Goda 

Ayuntamiento de 
Galinduste

Ayuntamiento de 
Cristóbal


