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CICLE DE NADAL
Del 17 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018

Parc dels Estanys · Platja d’Aro

Els espais expositius municipals s’eixamplen fins a aquesta masia,
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, que formava part del
conjunt habitatges que es van anar estenent per la Vall d’Aro,
des de l’interior vers el mar, a partir del segle XVI. Conjuntament
amb la biblioteca, l’Escola de Música, l’Escola d’Art i els estudis
de l’emissora municipal configuren el nou punt neuràlgic de la
cultural de Platja d’Aro.

FONS D’ART
COL·LECTIVA
Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018
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CLEMENTE OCHOA
Del 15 de juliol de 2017 al 28 de gener de 2018
ESCULTURA DE GRAN FORMAT

Informació
Cicle d’Exposicions · Castell-Platja d’Aro

Los espacios expositivos municipales se amplían hasta esta
masía, declarada Bien Cultural de Interés Nacional, que formaba
parte del conjunto de viviendas que se fueron extendiendo por
la Vall d’Aro, desde el interior hacia el mar, a partir del siglo XVI.
Junto con la biblioteca, la Escuela de Música, la Escuela de Arte
y los estudios de la emisora municipal configuran el nuevo punto
neurálgico de la cultura de Platja d’Aro.
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Isidre Vilaseca

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

Les espaces d’exposition municipaux s’étendent vers cette
ferme, déclarée Bien Culturel d’Intérêt National, appartenait
à l’ensemble des maisons qui s’étalent dans la Vallée d’Aro,
de l’intérieur vers la mer, à partir du XVIème siècle. Avec la
bibliothèque, l’École de Musique, l’École d’art et les études de
l’émettrice municipale composent le nouveau point névralgique
de la culture de Platja d’Aro.
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The municipal exhibition spaces are extended to this farmhouse,
declared a Cultural Asset of National Interest, which formed
part of the group of homes that, from the 16th century, were
spreading through the Vall d’Aro, from the interior towards the
sea. In conjunction with the Library, the School of Music, the
School of Art and the students at the municipal radio station, it
forms the new cultural focal point of Platja d’Aro.
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Un paseo por nuestro Fondo de Arte

Per tal de difondre i promoure l’obra dels creadors de diferents
generacions que coexisteixen actualment, des de l’any 1983
el Castell de Benedormiens organitza i presenta exposicions
individuals d’artistes contemporanis. Pel que fa a la pintura,
l’escultura, el dibuix, el gravat, la ceràmica i la fotografia, les
propostes presentades sempre s’han caracteritzat per una
obertura de mires.
El Fons d’Art Municipal, constituït exclusivament per les
donacions dels artistes que han exhibit la seva obra en els
espais expositius del municipi, recull obres de qualitat desigual
i no respon a un discurs artístic estructurat i cohesionat. La
col·lecció és eclèctica en mitjans, formats, tècniques, moviments
i estètiques, amb molts accents i amb una gran proliferació de
llenguatges artístics, cal situar-lo en una diversitat d’expressions
que posen de relleu intencions, inquietuds i preocupacions
estètiques contemporànies, i és el testimoni de la suma
d’esforços a l’hora de tirar endavant un projecte comú. El Fons
d’Art Municipal compta amb una col·lecció d’obres d’art que
comprèn, principalment, un llarg període de l’art català, i cada
vegada més, compta amb més peces d’artistes importants
en l’àmbit internacional. Centrada en diferents corrents, tant
abstractes, com de ressò figuratiu i realista, amb una visió
exhaustiva de la concepció tradicional del paisatge i la figura.

Con el fin de difundir y promover la obra de los creadores de
diferentes generaciones que coexisten actualmente, desde el año
1983 el Castillo de Benedormiens organiza y presenta exposiciones
individuales de artistas contemporáneos. El Fondo de Arte
Municipal, constituido exclusivamente por las donaciones de los
artistas que han exhibido su obra en los espacios expositivos del
municipio, recoge obras de calidad desigual y no responde a un
discurso artístico estructurado y cohesionado. Un recorrido que nos
ofrece un paseo que se inicia con las vanguardias históricas y llega
hasta las nuevas propuestas.
Del 23 de diciembre de 2017 al 7 de enero de 2018
De lunes a viernes 17-20 h · Fines de semana 11-13 h y 17-20 h
24 de diciembre 11-13 h · 26 de diciembre, 1 y 6 de enero 17-20 h
(25 de diciembre cerrado)

Vicente Romero

Une promenade dans notre Collection d’Art
Pour diffuser et promouvoir le travail des artistes de différentes
générations qui coexistent actuellement, depuis 1983, le Château
de Benedormiens organise et présente des expositions individuelles
d’artistes contemporains. La Collection d’Art Municipal exclusivement
constituée des dons des artistes ayant exposé leurs œuvres dans les
espaces d’exposition de la municipalité, rassemble des œuvres de
qualité inégale et ne répond pas à un discours artistique structuré et
cohérent. Un itinéraire qui nous offre une promenade qui commence
avec les avant-gardes historiques pour aller jusqu’aux nouvelles
propositions.

Cronològicament, el fons arrenca amb els hereus de la pintura
tradicional catalana i, en les opcions d’avantguarda, agermana
els artistes de la generació de la postguerra provinents de Dau al
Set, l’informalisme, l’abstracció, la neofiguració, la nova fornada
de pintors sorgits als anys setanta, i la diversitat pictòrica dels
anys vuitanta i fins als nostres dies.

Du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Du lundi au vendredi 17-20 h · Week-end 11-13 et 17-20 h
24 décembre de 11-13 · 26 décembre, 1er et 6 janvier 17-20 h
(25 décembre fermé)

No hem de buscar un comú denominador estilístic o formal,
sinó que cada obra, en la seva individualitat, ens proporcioni
una anella en la llarga cadena cronològica que s’inicia amb
la generació nascuda els anys 20 i arriba fins l’actualitat. Un
recorregut que ens ofereix un passeig que s’inicia amb les
avantguardes històriques i arriba fins les noves propostes.
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A stroll through our Art Collection
In order to promote and publicise the works by artists of different
generations that currently sit side-by-side, Benedormiens Castle
has been organising and presenting individual exhibitions of
contemporary artists since 1983. The Municipal Art Collection, made
up exclusively of donations from the artists who have exhibited
their work in the town’s exhibition spaces, brings together works of
varying quality and does not conform to any structured and cohesive
artistic discourse. A route which takes us on a stroll, starting with
the historical avant-gardes and which takes us on towards the latest
creations.

Conxita Oliver
Membre de l’Associació Catalana de Crítics d’Art i de l’Associació
Internacional de Crítics d’Art
Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018
De dilluns a divendres 17-20 h · Caps de setmana 11-13 h i 17-20 h
24 de desembre 11-13 h · 26 de desembre, 1 i 6 de gener 17-20 h
(25 de desembre tancat)

Koyama
FONS D’ART
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Hans- Dieter Ahlert
Josep Albertí
José Antonio Amate
Emili Armengol
Francesc Artigau
Josep Bamala
Natalio Bayo
Manel Bea
Josep Beulas
Tindaro Calia
Silvana Castellucchio
Modest Cuixart
Español Viñas
Pilar Esporrin
Estartús
Will Faber
Rafa Fernández
Domènec Fita
Tote García
Pere Gastó
Gil Granero
Teresa Gironés
Josep Grau-Garriga
José Guillén
Luis Hinojosa
Dimitri Kosiré
Koyama
Eduardo Laborda
Isabel Lasala
José Luis Lasala
Robert Llimós
Lluís Llongueras
Jaume Malaret
Antonio Marqués
Marzo- Mart

From 23rd December 2017 to 7th January 2018
From Monday to Friday from 5 to 8 pm
Weekends from 11 am - 1 pm and 5 pm - 8 pm
24th December, from 11 am - 1 pm
26th December and 1st and 6th January, from 5 pm - 8 pm
(25th December, closed)

Dimitri Kosiré
FONS D’ART

Imma Masó
Alexandre Matas
Assumpció Mateu
André Matthijssens
Medina-Campeny
Josep Miralles
Navarro Vives
Niebla
Antoni Pitxot
Cristiano Plicato
Javier Puértolas
August Puig
Ramon Pujolboira
Lorenzo Quinn
Alberto Reina
Antonio Reverte
Pablo Rey – Lluís Trullenque
Roca Sans
Martí Rom
Vicente Romero
Alba Roqueta
Benet Rossell
Lluís Roura
M.Carmen Sans
Josep M. Subirachs
Torrent Buch
Joaquim Ureña
Nori Ushijima
Evarist Vallès
Romà Vallès
Manu Vandereycken
Lluís Vilà
Isidre Vilaseca
Ramon Vinyes

