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Artistes

CAT

Carles Bros
Fes punta al llapis
Del 15 de febrer al 28 de juliol de 2020

Castell de Benedormiens

Exposició de Tapís
Del 29 de febrer al 29 de març de 2020

Locals

Les sales municipals d’art ocupen actualment les estances
d’aquesta construcció medieval, origen de la vila i baluard de
la Vall d’Aro, documentada des de l’any 1041. Se’n conserva la
part més antiga, del segle XII, i d’ençà de 1983 és la seu de les
principals exposicions al municipi. Conjuntament amb l’església
i els carrers del nucli antic de Castell d’Aro, està catalogat com a
Bé Cultural d’Interès Nacional.

De l’1 al 23 de febrer de 2020

ES
Las salas municipales de arte ocupan actualmente las estancias
de esta construcción medieval, origen del pueblo y baluarte de
la Vall d’Aro, documentada desde el año 1041. Se conserva la
parte más antigua, del siglo XII y a partir de 1983 es la sede de
las exposiciones en el municipio. Conjuntamente con la iglesia
y las calles del casco antiguo de Castell d’Aro está catalogado
como Bien Cultural de Interés Nacional.

FR
Visita’ns als nostres llocs web
Segueix-nos a les xarxes socials
Descobreix-nos a youtube
Actualitza’t al newsletter

Les salles municipales d’art occupent actuellement les pièces
de cette construction médiévale, origine de la ville et bastion
de la Vall d’Aro datant de l’an 1041. On en conserve la partie la
plus ancienne du XIIe siècle et depuis 1983, c’est le siège des
principales expositions dans la commune. De même que l’église
et les rues de la vieille ville de Castell d’Aro, la bâtisse est classée
Bien Culturel d’Intérêt National.

ENG
The municipal art galleries currently occupy the rooms of this
medieval construction, the origin of the town and stronghold of
Vall d’Aro, documented since 1041. Here, the oldest part, dating
from the 12th century, is conserved and since 1983, it has been
the centre for the main exhibitions in the municipality. Together
with the church and streets of Castell d’Aro old town, it is listed
as a Cultural Asset of National Interest.

CASTELL DE BENEDORMIENS

PLATJA D’ARO

CAT

ES

Artistes participants
Alba Roqueta

Josep Barnés

Alberto Reina

Josep Figueras

Alexia Rros

Josep Navarro Vives

Ana Miranbell

Josephine Martínez

Ángel Iglesias

Laura Riba

Anna Teixidor

M. Dolors Fullà

Antonio Marqués

Maite Baldellou

Edvard Munch ens deia que “L’art deriva d’un desig de la
persona per comunicar-se amb una altra.” Saber què pensen
i senten els nostres artistes i quina visió tenen del món que
els envolta, és l’objectiu d’aquesta mostra que inaugura el
Cicle d’Exposicions 2020 de l’Ajuntament.

Antonio Rojas

Manel Bea

Beatriz Bugliani

Manolo Blanco

Carmen Sans

Manuel Acedo

Una exposició que respon a la necessitat de promoure i
divulgar la importància de la participació ciutadana en l’acció
cultural local, i en la que es podrà veure l’obra d’artistes
professionals de renom nacional i internacional vinculats al
nostre municipi, de l’alumnat de l’Escola Municipal d’Art i de
tota la resta d’artistes locals, que ens donen l’oportunitat de
compartir el seu art.

Cristina Ceide

El Castell de Benedormiens, omple les seves sales amb una
vuitantena d’obres pictòriques i d’escultura fins el proper
23 de febrer, per donar posterior relleu als artistes locals
vinculats a l’art tèxtil, amb una exposició de tapissos que
tornarà a omplir el Castell de color fins entrada la primavera.

Edelmira Valentí

L’exposició no hagués estat possible sense l’interès, passió i
col·laboració de tots i totes les nostres artistes. Gràcies per
compartir amb nosaltres la vostra intimitat, perquè al cap
i a la fi, tal i com deia Chagall “l’art és sobretot un estat de
l’ànima”.

Eva Teixidor

L’art és sens dubte un dels bens més preuats de la humanitat.
Pensar, crear i compartir, per millorar el món a través del
coneixement i de la creació, ens fa més tolerants.
L’art esdevé un canal perfecte per expressar lliurement
el nostre pensament i la nostra visió del món. Tot hi té
cabuda: el que volem denunciar, el que ens fa gaudir, patir
o que desperta el nostre interès... pensaments, sensacions o
posicionaments dels que volem deixar constància mitjançant
recursos creatius.

Coralys Granier
Cristina Cuello
Dolores Rico
Dolors Bagudanch
Dolors Casamitjana
Elena Dontsova
Eloy Miralles
Eric Gijsen
Hans Peter Kusters

Del 1 al 23 de febrero de 2020
Fines de semana y festivos 10-13 h y 17-20 h

FR

Maria Bagudanch
Maria Caixas
Maria Suñer
Maria Tapia
Marina Escrich
Micheline Samaey
Montse Castells
Natalia Yurina
Neus Dalmau
Ofelia Castillo

L’art est sans aucun doute l’un des atouts les plus précieux de
l’humanité. Penser, créer et partager, pour rendre le monde
meilleur grâce à la connaissance et à la création, nous rend
plus tolérants. L’exposition répond à la nécessité de promouvoir
l’importance de la participation citoyenne à l’action culturelle
locale, avec le travail d’artistes professionnels de renommée
nationale et internationale liés à notre municipalité, des élèves
de l’École Municipale d’Art et de tous les autres artistes locaux,
qui nous donnent l’occasion de partager leur art.
Du 1er au 23ème février 2020
Week-ends et jours fériées 10h-13h et 17h-20h

Pepe Mateu
Pilar Puig

EN

Ramona Huertas

Isidre Vilaseca

Rosa M. Bober

Jaume Malaret

Rosa M. Cuadrado

Sigueu totes i tots benvinguts.

Jesús Delgado

Sara Renau

Maurici Jiménez Ruiz
Alcalde

Joana Álvaro

Soledad Jofre

Jordi Ibars

Svetlana Korchagina

De l’1 al 23 de febrer de 2020
Caps de setmana i festius 10-13 h i 17-20 h

José Guillén

Svetlana Novikova

Josefina Jofre

Vicente Romero

Josep Amat

Wether Merenciano

Josep Bamala

Yolanda Villarino

ARTISTES LOCALS

El arte es sin lugar a dudas uno de los bienes más preciados
de la humanidad. Pensar, crear y compartir, para mejorar el
mundo a través del conocimiento y de la creación, nos hace más
tolerantes. La exposición responde a la necesidad de promover
la importancia de la participación ciudadana en la acción cultural
local, con la obra de artistas profesionales de renombre nacional
e internacional vinculados a nuestro municipio, del alumnado de
la Escuela Municipal de Arte y del resto de artistas locales, que
nos dan la oportunidad de compartir su arte.

Art is unquestionably one of humanity’s most valuable assets.
Thinking, creating and sharing to improve the world through
knowledge and creation makes us more tolerant. This exhibition
is a response to the need to promote the importance of public
participation in local cultural action through the work of
professional artists with links to our town who are famous in
Spain and overseas, pupils at the Municipal Art School, and local
artists, who have all given us this opportunity to share their art.
From 1st to 23r February 2020
Weekends and holidays 10 am-1 pm and 5 pm-8 pm

ARTISTES LOCALS

