PINTURA · ESCULTURA · TAPÍS
Parc dels Estanys
Platja d’Aro

Josep Coll
Escultura de gran format
Del 5 de març al 17 de juliol de 2022

Torrent Pagès
Sense fi · Escultura de gran format
Del 30 de juliol de 2022 al 12 de febrer de 2023

CAT
Durant tres dècades les sales del Castell de Benedormiens, al cor de la
vila de Castell d'Aro, van ser l'escenari principal de les mostres d'arts
plàstiques al municipi. Però des de fa uns anys els horitzons expositius
s'han estès fins al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, el qual acull les
propostes escultòriques de gran format; i també a l'espai cultural de la
Masia Bas de Platja d'Aro per a les creacions més contemporànies.

ES
Durante tres décadas las salas del Castell de Benedormiens, en el
corazón de la villa de Castell d'Aro, fueron el escenario principal de las
muestras de artes plásticas en el municipio. Pero desde hace unos
años los horizontes expositivos se han extendido hasta el Parc dels
Estanys de Platja d'Aro, que acoge las propuestas escultóricas de gran
formato; y también en el espacio cultural de la Masia Bas de Platja d'Aro
para las creaciones más contemporáneas.

Mirades d’una
Col·lecció
Fons Municipal d’Art

FR
Pendant trois décennies, les salles du château de Benedormiens, dans
le quartier historique de Castell d’Aro, ont été le théâtre principal de nos
expositions d’arts plastiques dans la commune. Toutefois, le panorama
des expositions s’est étendu, depuis quelques années, au parc des
Estanys de Platja d’Aro, qui accueille des sculptures grand format, ainsi
qu’à l’espace culturel de la Masia Bas à Platja d’Aro, qui abrite les
créations les plus contemporaines.

FR
+34 972 816 192 cultura@platjadaro.com
ciutada.platjadaro.com www.platjadaro.com

For three decades, the rooms in Benedormiens Castle, in the heart of
Castell d'Aro, have been the main stage for visual art exhibitions in the
municipality. However, for the last few years, the exhibition spaces have
been extended to include Parc dels Estanys in Platja d'Aro, which hosts
large-format sculptural works; and also to the Masia Bas cultural centre
in Platja d'Aro for more contemporary artistic creations.

Castell de Benedormiens · Castell d’Aro
Del 9 de juliol al 7 d’agost de 2022

Masia Bas · Platja d’Aro

Del 9 de juliol a l’11 de setembre de 2022

Parc dels Estanys · Platja d’Aro

Mostra permanent · Escultura de gran format

CICLE D’EXPOSICIONS 2022

Mirades d’una Col·lecció
Fons Municipal d’Art

CAT

Ajuntament de Castell d’Aro,
Platja d’Aro i S’Agaró

Des de fa gairebé quaranta anys, l’Ajuntament de Castell d’Aro,
Platja d’Aro i S’Agaró està treballant perquè l’art contemporani guanyi
presència en les polítiques públiques municipals. Ha anat multiplicant i
fomentant circuits expositius fins a establir una xarxa de tres espais amb
l’objectiu d’oferir una plataforma de projecció per als creadors plàstics,
així com també per impulsar centres de relació entre artistes i públic.
L’àmplia i diversificada oferta expositiva que l’equip municipal de
Castell-Platja d’Aro porta desenvolupant és la base per crear una
plataforma de diàleg entre els diferents llenguatges, mitjans i
expressions que conviuen actualment. Arran del programa expositiu
s’ha anat configurant un fons d’art molt divers, com correspon a les
manifestacions artístiques dels darrers anys. La triple exposició que
presentem inclou una selecció de peces que pertanyen al Fons
Municipal d’Art i és una nova oportunitat per descobrir obres de la
col·lecció, així com per teixir mirades entre totes les disciplines
artístiques.
Un d’aquests espais emblemàtics des d’on l’Ajuntament promou l’art
contemporani és el Castell de Benedormiens, al municipi de Castell
d’Aro, una edificació d’origen medieval que s'alça al centre de la
localitat. Els espais expositius municipals s’eixamplen fins a la Masia
Bas a Platja d’Aro, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1988.
Aquests dos equipaments culturals es complementen amb el Parc dels
Estanys: una gran extensió natural de 150.000 m² integrada al cor urbà,
on l’escultura de gran format es fusiona amb un ambient d'atractiu
paisatgístic, ambiental i turístic.
Conxita Oliver
Historiadora i crítica d’art
Castell de Benedormiens · Castell d’Aro
Del 9 de juliol al 7 d’agost de 2022
Parc dels Estanys · Platja d’Aro
De dilluns a diumenge 7-21 h
( juny-setembre )

Masia Bas · Platja d’Aro
Del 9 de juliol a
l’11 de setembre 2022
De dimarts a divendres de 18-21 h
Caps de setmana i festius
11-13 h i 18-21 h

Miradas de una Colección
Fondo Municipal de Arte

ES

Desde hace casi cuarenta años, el Ajuntament de Castell d'Aro,
Platja d'Aro y S'Agaró está trabajando para que el arte contemporáneo
gane presencia en las políticas públicas municipales. Ha ido
multiplicando y fomentando circuitos expositivos hasta establecer una
red de tres espacios con el objetivo de ofrecer una plataforma de
proyección para los creadores plásticos, así como para impulsar
centros de relación entre artistas y público.
Castell de Benedormiens · Castell d’Aro
Del 9 de julio al 7 de agosto de 2022
Parc dels Estanys · Platja d’Aro
De lunes a domingo 7-21 h
( junio-septiembre )

Masia Bas · Platja d’Aro
Del 9 de julio al
11 de septiembre 2022
De martes a viernes 18- 21h
Fines de semana y festivos
11-13 h y 18-21 h

Regards d’une Collection
Fonds Municipal d’Art

FR

Depuis presque quarante ans, la mairie de Castell d’Aro, Platja d’Aro i
S’Agaró s’efforce d’introduire l’art contemporain dans les politiques
publiques municipales. Elle a progressivement développé et multiplié
des circuits d’exposition pour finalement établir un réseau de trois
espaces visant à offrir une plate-forme de diffusion pour les créateurs
plastiques et, en même temps, des lieux favorisant la rencontre entre
artistes et public.
Castell de Benedormiens · Castell d’Aro
Du 9 juillet au 7 d’août 2022
Parc dels Estanys
Du lundi au dimanche de 7h à 21h
( juin à septembre )

Views of a Collection
Municipal Art Holdings

Masia Bas · Platja d’Aro
Du 9 juillet au 11 setembre 2022
Du mardi au vendredi 18-21h
Week-ends et jours fériés
11-13h et 18-21h

EN

For almost forty years, the Town Council of Castell d’Aro, Platja d’Aro
and S’Agaró has been working to ensure that contemporary art has a
presence in the public policies of the municipality. It has increased and
promoted exhibition routes to establish a network of three spaces with
the aim of offering a platform for visual creators, as well as to promote
centres for building relationships between artists and the public.
Castell de Benedormiens · Castell d’Aro
Masia Bas · Platja d’Aro
From July 9th to August 7th, 2022
From July 9th to September 11th, 2022
Parc dels Estanys
Tuesday to Friday 6pm-9pm
From Monday to Sunday 7-21 h
Weekends and public hollidays
( June to September )
11 am -1 pm and 6 pm-9 pm

