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Fons Municipal

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.

d’Art 2011-2019

Del 26 d’octubre al 24 de novembre de 2019
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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.
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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.
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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.
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Fons Municipal d’Art 2011-2019

Fondo Municipal de Arte 2011-2019

El Fons Municipal d’Art, 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 Municipal d’Art 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 Municipal de Arte, 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 26 de octubre al 24 de noviembre de 2019
Fines de semana y festivos 11-13 h y 17-20 h

La Collection d’Art Municipal 2011-2019
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.

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.

ÀLVAR SUNYOL

Du 26 octobre au 24 novembre 2019
Week-ends et jours fériés 11-13 h et 17-20 h
ALBERT CUEVAS
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The Municipal Art Collection 2011-2019
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.

L’exposició que us presentem està integrada per les obres d’Albert
Cuevas, Emili Armengol, Àlvar Sunyol, Arranz-Bravo, i molts dels
artistes que han exposat al municipi, des de l’any 2011 fins ara.

Conxita Oliver
Membre de l’Associació Catalana de Crítics d’Art i de l’Associació
Internacional de Crítics d’Art

Del 26 d’octubre al 24 de novembre de 2019
Caps de setmana i festius 11-13 h i 17-20 h
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ANTONIO ROJAS

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.

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.

GIL GRANERO

DIMITRI KOSIRÉ

Fons Municipal d’Art 2011-2019

From 26th October to 24th November 2019
Weekends and public holidays 11 am-1 pm and 5 pm-8 pm

XAVIER CARBONELL

Fons Municipal d’Art, 2011-2019

