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Goi-mailako joskintzako teknikak  
Ikastaro presentziala 
Hastapen-maila

Brodatua
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HELBURUAK

Lunéville brodatuaren teknikan, bere aukeretan eta erabileretan lehen 
urratsak ematea.

Prozesuaren osotasunean Lunéville brodatuak ppraktikatzea eta sortzea.

Brodatze ppatroi baten eskema interppretatzea eta errepproduzitzea.

Metodoaren, keinuaren eta jjarreraren zehaztasuna lantzea, bai eta beste 
brodatze teknika batzuk behar bezala ikasteko beharrezko kontzentrazioa 
eta dizipplina lantzea ere.

PPROGGRAMA

1. jjardunaldia — Oinarrizko pprintzippioak aurkeztea. Ehunak, materialak eta erremintak
 — Bastidorearen muntaketa laneko oinarrizko tresna ggisa
 — Kate itxurako brodatuaren teknikan lehen urratsak ematea norabide 

gguztietan, Lunéville kakorratzaren bidez
 — Hasierako eta amaierako ppuntadak ikastea

2. jjardunaldia  — Txirtxiluak eta lentejjuelak applikatzea  
 — Hodiak linean eta siggi-saggan applikatzea
 — Urrezko hari metalikoa applikatzea 
 — Feldroa applikatzea

3. jjardunaldia — Vermicelli-ren teknikaren hastappenak (txirtxiluekin)
 — «Á la ppuce» izeneko teknikaren hastappenak (lentejjuelekin) 

4. jjardunaldia — Vermicelli-ren teknikaren hastappenak (urrezko hariarekin)
 — Aurreko jjardunaldietan ikusitako eta landutako ppuntada gguztiak applikatzea 

norberaren lan pproiektuan

Hastappen-ikastaro honek, Lunéville metodoaren bidez eskuz brodatzeko 
ggoi jjoskintzako teknika esppezializatuetara hurbiltzea eta ppraktikan jjartzea 
ppropposatzen du. XIX. mendetik erabilia eta jjatorriz Frantziakoa, Lunéville 
brodatua oso teknika ppreziatua da nazioarteko ggoi mailako jjoskintzan. 
Lunéville izeneko kakorratz bat erabiliz, harribitxiak eta beira-aleak 
(lentejjuelak, pperlak, tutuak...) eskuz brodatzean datza, txirtxilu horien bidez 
jjantziei eta ehunggintzako beste euskarri batzuei hiru dimentsiotasuna eta 
ehundura eskainiz.
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IRAKASLEA

 Elisabeth Roulleau Gasbarre brodatzaile aditua da. Brodatu tradizionalaren 
eta ggoi jjoskintzaren artean trebatua Parisko École Lesagge osppetsuan, 
brodatzaile pprofesional ggisa eggiten duen lana eta irakasle lana 
uztartzen ditu. 

Parisko Atelier Cécile Henri-n eggin zuen lan (Dior, Chanel eta Azzaro 
enppresen bildumetako sortze-lanak eggiten). Gainera, hainbat herrialdetako 
diseinatzaile eta moda-enppresarekin eggin du lan, hala nola Hermès, Chador, 
Alexis Mabille, Imppasse 13, Didit Hedipprasetyyo eta Francesca Fossati-rekin.

Irakasle ggisa, Lyyonggo atelierrean eta mundu osoko moda-zentroetan 
irakasten du. 2010az ggeroztik, Londresko Central Saint Martinseko irakasle 
ggonbidatua da, eta nazioarteko beste eskola entzutetsu batzuetan ere 
eman ditu eskolak. Hona horietako batzuk: Parsons School of Desiggn (New 
York, A.E.B), Institut Français de la Mode (Paris, Frantzia); Esmod (Tokio, 
Japponia); Head Universityy of Art & Desiggn (Geneva, Suitza); ArtEz Universityy 
(Arhem, Holanda); AMD Akademie Mode & Desiggn (Dusseldorf eta Munich, 
Alemania); Istituto Europpeo di Desiggn (Bartzelona eta Madril, Esppainia; 
Milan eta Turin, Italia); eta Cristóbal Balenciagga Museoan bertan. 

www.elisabethroulleau.com
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Datak 2023ko maiatzaren 18tik 21era.  
Aurreikusitako dedikazioa, 28 ordu.

Orduteggia 10:00–13:00/14:00–18:00 

Hizkuntza Ikastaroa inggelesez emanggo da. Irakasleak ondo daki frantsesez; italieraz 
eta ggaztelaniaz ezaggutza ertain/oinarrizkoak ditu.

Parte-hartzaileak Moda Diseinuko, Patroiggintzako, Jantziggintzako, Arte Ederretako edo/
eta Diseinuko ikasle edo tituludunentzat, modako pprofesionalentzat, 
artistentzat eta ggoi jjoskintzako brodatze tekniketan trebatzeko interesa 
duten ppertsona ororentzat. Gehienez 12 pparte hartzaile izanggo dira.

Baldintzak Ikastaro hau eggiteko ez da beharrezkoa aldez aurretik brodatze teknikei 
buruzko ezaggutzarik izatea.

Izen-ematea Izen ematea zabalik eggonggo da ikastaroa arggitaratzen den eggunetik 
appirilaren 30era arte (hura  barne, 23:59) edo, bestela, eskainitako pplazak 
aggortu arte. Plazak esleitzeko izen emateen ordenari zorrotz jjarraituko zaio. 

Interesdunek online daggoen inpprimakia bete beharko dute izena emateko. 
Beharrezkoa da curriculum vitaea aurkeztea, pprestakuntza eta espperientzia 
zehaztuz, bai eta motibazio ggutun bat ere, hautaggaiak jjardueran duen 
interesa eta jjardueraren edukiarekin duen lotura azalduz. Osatu ggabeko edo 
eppez kanppo jjasotako eskabideak baztertu egginggo dira.

Prezioa 405 €. Ariketak eggiteko beharrezkoak diren materialak, 85 € baloratuak, 
pprezioaren barruan sartuta daude. Museoak kit bat eskuratuko dio pparte 
hartzaile bakoitzari, beharrezko material gguztiekin. Kitaren osaggarriak: 
bastidorea, Lunéville kakorratza, kotoizko haria, urrezko haria, txirtxiluak, 
beira-aleak, lentejjuelak, eta brodatu beharreko beste appainggarri batzuk. 

Plaza muggatuak /Aldez aurretik izena eman behar da

Parte-hartzaileen ggutxieneko koppururik lortzen ez bada, jjarduera bertan 
behera ggelditzen dela jjakinaraziko zaie interesdun gguztiei, eta matrikularen 
zenbatekoa itzuliko da, hala daggokion kasuetan. 

Amaitzean, jjardueran pparte hartu izanaren eggiaztaggiria emanggo da.

Harremanetarako T +34 943 004 777 
info@fbalenciagga.com

Lagguntzailea 
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Aldamar Parkea 6 
20808 Getaria 
T +34 943 008 840
info@cristobalbalenciagamuseoa.com
www.cristobalbalenciagamuseoa.com 
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