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Imatge de coberta: Mariona Cañadas i Pedro Murua, en la seva estada creativa a Casa Aymat.

Des de la Casa Aymat Espai
de Creació, donem forma als
continguts d'aquesta agenda.
Si necessiteu contactar amb
nosaltres, ens trobareu aquí ;)

CENTRE D’ART MARISTANY
C. d’Àngel Guimerà, 2
centredartmaristany
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h
i de 17 a 21 h
Dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Tancat diumenge i festius
93 165 85 89

C. Villà, 68

CENTRE GRAU-GARRIGA
D’ART TÈXTIL CONTEMPORANI

CASA DE CULTURA
SALA EXPOSICIONS

Pl. Can Quitèria, 1

C. Castellví, 8

centregraugarriga
Matins: dimecres, dissabte, diumenge i
festius, de 10 a 14 h
Tardes: de dimarts a dissabte, de 17 a 20 h
Dilluns tancat
677 49 01 64

casadecultura.santcugat
De dilluns a dissabte, 10 a 14 h i de
17 a 20 h
Diumenge tancat
93 589 13 82

art.santcugat
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CASA AYMAT
ESPAI DE CREACIÓ
casaaymat
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
Tancat dissabte, diumenge i festius
93 565 70 82

centresculturals.santcugat.cat
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CENTRE D’ART
MARISTANY
> El Centre d’Art Maristany és un espai
que es dedica a la divulgació i a la
producció d’arts visuals i de pensament
artístic contemporani, així com a la
formació en aquests àmbits.

CASA AYMAT
ESPAI DE CREACIÓ
> La Casa Aymat és un espai que
ofereix formació i suport a la creació en
l’àmbit de les arts plàstiques i visuals.

CENTRE GRAUGARRIGA D’ART TÈXTIL
CONTEMPORANI
> El Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil
Contemporani vol posar en valor l’art tèxtil
contemporani i les expressions de l’art
actual que fan servir materials tèxtils.

CASA DE CULTURA
SALA D’EXPOSICIONS
> La sala d’exposicions de la Casa de
Cultura és l’espai que, en l’àmbit de
les arts visuals, acull la convocatòria
d’artistes santcugatencs, la convocatòria
de projectes en obert, així com les
exposicions d’entitats municipals
vinculades a les arts plàstiques i visuals.
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PROGRAMA
D’ARTS VISUALS

• • • • •• • • • • • • • •••••••••••••••••••

> El programa d’Arts Visuals de
Sant Cugat s’articula mitjançant
exposicions temporals, activitats
complementàries que les
acompanyen i d’altres propostes que
s’organitzen en forma de cicle i que
funcionen de manera autònoma.
Les exposicions i les seves activitats
complementàries es configuren a
través de les Convocatòries d'art,
creació i exposicions; d’altres
propostes són produccions pròpies i,
finalment, hi ha propostes sorgides
de la col·laboració amb altres
institucions. Aquestes exposicions
es poden trobar al Centre d’Art
Maristany, la Casa de Cultura, el
Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil
Contemporani i, puntualment, de
manera deslocalitzada.

Els cicles de caràcter més autònom
busquen focalitzar l’atenció en un
aspecte concret de les arts visuals,
amb la idea d’amplificar-lo.
Aquest programa cobreix un ampli
ventall artístic que abraça propostes
vinculades amb l’art contemporani,
l’art local i l’art tèxtil.

* Totes les activitats són gratuïtes.
Consulta les condicions de reserva en cada cas.
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CENTRE D’ART MARISTANY

FINS EL 14 DE MAIG

ANTIBIOGRAFIA, a cura
d'Alexandra Laudo

Al llarg de la història, la major part de la humanitat ha
viscut de forma anònima. Durant segles van ser poques
les persones que podien testimoniar públicament la seva
vida o deixar constància del seu aspecte a través de relats
biogràfics i de retrats. Actualment, amb l’auge dels mitjans
de comunicació de masses, les noves tecnologies i la
cultura digital, els recursos per a produir imatges i relats
autoreferencials s’han democratitzat enormement, com
també les possibilitats de compartir-los entre un immens
nombre de persones, tant conegudes com desconegudes.
Deia Roland Barthes que la vida privada és aquella
zona de l’espai i el temps en què no som una imatge.
En un moment en què multitud d’expressions i imatges
autoreferencials saturen les xarxes i en què impera una
cultura orientada a la constant exposició i manifestació
pública del jo, potser la vida i l’autobiografia poden existir
només com una dissidència, com una resistència a aquesta
proliferació de manifestacions, com una antibiografia.

CENTRE D’ART MARISTANY

• DIJOUS 5 DE MAIG, A LES 19 H

Visita comentada a càrrec de la comissària, i
projecció de "This camera is very good" (2021)
amb xerrada posterior a càrrec de les artistes
autores del projecte.
Vídeo. MiniDV, 16 mm i 35 mm transferits a digital.
Projecció de This camera is very good, una peça de Lurdes
R. Basolí i Ana Belén Jarrín en la que s’alternen captures
familiars d’una de les artistes preses en el viatge de safari
a Kènia i Tanzania (1998) juxtaposades amb fragments de
Roosevelt in Africa (1909), cortesia de The Library of Congress.
Posteriorment a la projecció s’iniciarà una xerrada entre les
autores, el públic assistent i Alexandra Laudo, comissària de
l’exposició “Antibiografia”. La sessió anirà introduïda d’una visita
a l’exposició a càrrec de la seva comissària.
Activitats amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia a través del
correu casaaymat@santcugat.cat, o bé del telèfon 93 565 70 82.

L’exposició “Antibiografia” presenta una selecció d’obres
d’artistes contemporanis que s’aproximen críticament
a la imatge biogràfica i al retrat, i que a través de la
iconoclàstia, la supressió, l’opacitat i l’evasió ens conviden
a reflexionar sobre la relació entre imatge i identitat, entre
vida, memòria i mirada.
Amb el suport de Sorea i del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya

• DIMECRES 6 D’ABRIL, A LES 18 H

Punt de Trobada, a càrrec del col·lectiu Estampa
Estampa és un col·lectiu artístic que treballa en els àmbits de
l’audiovisual i els entorns digitals des d’una aproximació crítica.
En aquesta ocasió ens explicaran el seu treball, estretament
vinculat a l’exposició «Antibiografia»
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Sala expositiva del Centre d’Art Maristany. Detall de la inauguració.
Processat de fotografia: Estampa

CENTRE D’ART MARISTANY

CENTRE D’ART MARISTANY

DEL 17 DE JUNY AL 23 DE JULIOL

EXPOSICIÓ CONVOCATÒRIA
ALUMNES D’ART
Exposició seleccionada entre les propostes rebudes dels
i de les alumnes dels cursos i tallers del Centre d’Art
Maristany i de la Casa Aymat. La convocatòria busca
ser un espai que permeti experimentar amb una primera
mostra pública del projecte.
Exposició seleccionada a la Convocatòria d’alumnes d'art
Amb el suport de Sorea i del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

• DIVENDRES 17 DE JUNY, A LES 18.30 H

Inauguració i presentació de l’exposició
Inauguració i presentació de l’exposició, a càrrec de la persona
seleccionada en la convocatòria.

• DIMECRES 6 DE JULIOL, A LES 18 H

Punt de Trobada
Són moltes les persones que acompanyen els processos artístics
de l’alumnat que forma part dels cursos i tallers d’art: docents,
familiars, amics i amigues, entre d’altres. Aquestes persones
acompanyen la il·lusió, l’entusiasme del procés, i alhora també
el neguit quan esperes el resultat de la convocatòria que et pot
assenyalar com a seleccionat/da. Aquest punt de trobada serà
una excusa per donar veu a aquestes persones que acompanyen
als i les nostres artistes de cursos i tallers.
Activitats amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia a través del
correu casaaymat@santcugat.cat, o bé del telèfon 93 565 70 82.

Sala expositiva del Centre d’Art Maristany. Detall de l’exposició “Roba estesa” de
M. José Blaya, seleccionada en l’edició 2021. Fotografia: Eva Carasol
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CENTRE GRAU-GARRIGA D'ART TÈXTIL CONTEMPORANI

CENTRE GRAU-GARRIGA D'ART TÈXTIL CONTEMPORANI

FINS EL 3 D’ABRIL

HUSOS, de Luciana Rago
“Husos” és una proposta expositiva de peces tèxtils
entrellaçades que ofereixen a l’espectador una
experiència analògica de caràcter immersiu. A partir
de la utilització de cordes de cànem i paper pintat d’un
sol tram, s’han creat escultures toves, teixits sospesos,
finestres de formats irregulars i diversos entramats de fils.
El títol d’aquest projecte fa referència al llibre “Husos.
Notas al margen” de Chantal Maillard, la qual considera
que “Husos” és una “teoria de la ment (...) una topografia
dels espais mentals on s’ubiquen les emocions i els
estats d’ànim”.
Pot una intervenció de caràcter artístic disposada en
l’espai donar compte i transmetre aquestes fluctuacions
mentals així com parlar de les emocions humanes? A
“Husos”, els fils, les trames i els fragments dialoguen
entre si procurant posar de relleu la complexitat dels
processos propis de la creació artística.
Exposició seleccionada a la Convocatòria Les Lleixes 2021 - 2022
Amb el suport de Sorea i del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

• DISSABTE 2 D’ABRIL, A LES 11 H

Taller de lectura, a càrrec de Luciana Rago
Lectura grupal de textos i reflexions col·lectives vinculades a
l’exposició “Husos” de Luciana Rago. L’activitat està pensada
per tal d’aproximar-se a l’exposició i aprofundir sobre els
diferents textos que acompanyen i dialoguen amb l’obra. Amb
aquesta finalitat, es posaran en pràctica diferents metodologies
per establir una conversa que promogui noves formes
d’entendre el llenguatge tèxtil en l’escena contemporània.
Activitat amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia a través del
correu casaaymat@santcugat.cat, o bé del telèfon 93 565 70 82.

Sala expositiva del Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani.
Detall de l’exposició “Husos”. Fotografia: Eva Carasol
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CENTRE GRAU-GARRIGA D'ART TÈXTIL CONTEMPORANI

DEL 7 D’ABRIL AL 8 DE MAIG

COL·LECCIÓ. FASCICLE 3. LES
MÉS NOVES
Amb obres de Mariadela Araujo, Maria Teresa Codina,
Teresa Conte, Assumpció Espada, Amor Estadella,
Rosario Gallifa, Ascensión García, Dolors Oromí,
Francesca Piñol, Lluïsa Ramos, Maria Assumpció
Raventós, Pilar Sala, Edith Schaar, Clara Sullà, Marga
Ximénez i teixidores de la Manufactura Aymat.

CENTRE GRAU-GARRIGA D'ART TÈXTIL CONTEMPORANI

• DIMARTS 26 D’ABRIL, A LES 18 H

Punt de trobada, a càrrec d’Andreu Dengra, tècnic
d’arts visuals de l’Ajuntament de Sant Cugat
Amb aquest punt de trobada podrem conèixer quins criteris segueix
per fer aquestes seleccions, o d’altres curiositats d’aquesta col·lecció
que encara ens queden per descobrir en futures exposicions.
Activitat amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia a través del
correu casaaymat@santcugat.cat, o bé del telèfon 93 565 70 82.

Els Fascicles de la col·lecció es presenten com petits
interludis entre grans exposicions. Des de la col·lecció
de tapís i art tèxtil contemporani de l’Ajuntament
de Sant Cugat volem generar ponts expositius que
enriqueixen la programació amb propostes de qualitat,
oferint l’oportunitat de descobrir i també reviure i
reinterpretar obres en propietat i en dipòsit.
Fascicles 3 agrupa les darreres incorporacions a la
col·lecció amb una selecció d’obres de gran interès.
De manera intencionada hem escollit obres fetes per
artistes dones. Algunes fa més temps que formen part
de la col·lecció, però potser no s’havien exposat mai o
ho havien estat de manera molt limitada.
Amb el suport de Sorea i del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

Dolors Oromí teixint sobre ordit de corda. Arxiu Dolors Oromí
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CENTRE GRAU-GARRIGA D'ART TÈXTIL CONTEMPORANI

DEL 21 DE MAIG AL 30 D’OCTUBRE

JOSEP LE MONDE ET MOI,

de Joël Andrianomearisoa i Josep
Grau-Garriga
L’exposició Josep le monde et moi de Joël
Andrianomearisoa ens proposa una sèrie de mons
simbòlics. Món blanc, món negre i món roig al
Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani, i
món dels àngels a la sala capitular del claustre del
Monestir de Sant Cugat. Quatre mons en els que Joël
Andrianomearisoa i Josep Grau-Garriga s’endinsen en
un delicat diàleg.

CENTRE GRAU-GARRIGA D'ART TÈXTIL CONTEMPORANI

• DISSABTE 4 DE JUNY, D´11 A 13 H

ART EN FAMÍLIA. Fragments, a càrrec de Mireia
Garcia i Anna Llimós
Agafant de referència l'obra de l'artista, experimentarem amb
diferents fragments de peces tèxtils en desús per compondre
un collage, mentre reflexionem conjuntament sobre els residus
tèxtils i la relació que tenim amb la indumentària.
Activitats amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia a través del
correu casaaymat@santcugat.cat, o bé del telèfon 93 565 70 82.

Joël Andrianomearisoa (Antananarivo,
Madagascar, 1977) és artista plàstic que viu i
treballa entre Antananarivo i Paris. Cal destacar
la seva representació institucional en els darrers
esdeveniments internacionals d’art contemporani, com
ara el primer Pavelló de Madagascar a la Biennal de
Venècia 2019 i la Biennal de Sydney 2020.
En la seva obra, els teixits, les paraules, l’entorn,
els objectes i el dibuix composen en cada ocasió un
univers irrepetible. En aquesta exposició la seva obra
s’uneix i interacciona amb l’obra de Grau-Garriga. Un
món comú, ric i plural, on el tèxtil es fa poesia.
Col·labora Associació Grau-Garriga
Amb el suport de Sorea i del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

• DISSABTE 21 DE MAIG, A LES 12 H

Inauguració i presentació de l’exposició
Inauguració i presentació de l’exposició amb presencia de
l’artista Jöel Andrianomearisoa.
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Joël Andrianomearisoa. Vertigo. 2020. Studio Joël Andrianomearisoa. Cortesia de l'artista

CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA

FINS EL 23 D’ABRIL

EL CAMP D’ELLES, de Mònica

Pagès i Laura Van Severen

“El camp d’elles” parla del territori a través de les veus
de les dones que l’habiten. Les imatges i les paraules
ens apropen a les seves vivències en un entorn únic,
que les va polint com pedra dins l’aigua.
Cadascuna ha fet un camí diferent d’anada i tornada.
Amb el seu retrat, es completa una geografia humana
feta d’experiències tan variades com els corriols i les
muntanyes que formen part del seu paisatge. És un
intent de captar una realitat que està en constant
transformació i que ens fa reflexionar sobre aspectes
d’aquest camp immens que és la condició femenina.
Una realitat que fa vuitanta anys estava sotmesa al
determinisme del context i que s’ha anat transformant
dràsticament fins a generar noves maneres de viure en
aquest “El camp d’elles.”
Exposició seleccionada a la Convocatòria de Projectes en Obert 2022
Amb el suport de Sorea i del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

Sala expositiva de la Casa de Cultura. Detall de l’exposició “El camp d’elles”.
Fotografia: Eva Carasol
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CONVOCATÒRIES
D'ART, CREACIÓ
I EXPOSICIONS
Sant Cugat del Vallès
2022-2023

20

21

PROGRAMES
PÚBLICS

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • •

> Des de l’equip d’Arts Visuals
de l'Ajuntament de Sant Cugat
acompanyem les iniciatives de
col·lectius, entitats o agents
diversos de l’àmbit de la creació
artística de la ciutat, oferint-los
els mitjans que contribueixen al
procés de conceptualització i a la
formalització final.
Aquests programes públics s’integren
en l’agenda d’arts visuals de la ciutat.

* Totes les activitats són gratuïtes.
Consulta les condicions de reserva en cada cas.
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CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA

DEL 2 AL 18 DE MAIG

36A MOSTRA TALLER
TRIANGLE. CURS 2021 - 2022
El que es pot veure en aquesta mostra és la feina feta en
l'espai creatiu i educatiu per a infants i joves d'arts visuals
i plàstiques, Taller Triangle. La Mostra torna a alçar el vol
en la seva 36a edició, després que el curs anterior no es
pogués dur a terme.
Malgrat que les vivències a dins les aules no hi podran
tenir cabuda a la sala de la Casa de Cultura, sí que podem
imaginar com han estat viscudes aquestes estones. És
el tastet anual que ens ofereix Triangle, insuflat d'art,
de sensibilitat, d'imaginació i d'estima per observar,
descobrir, provocar, sorprendre i experimentar.
• DILLUNS 2 DE MAIG, A LES 19 H

Inauguració i presentació de l'exposició
A càrrec de l'equip de Taller Triangle.

• DIMECRES 11 DE MAIG, A LES 19.15 H

Visita comentada a l'exposició
A càrrec de l'equip de Taller Triangle.
Recorregut comentat a l'exposició a càrrec de Cristina Méndez,
coordinadora de Taller Triangle amb Cèlia Serra, Maria Martínez
i Joel Lahoz, professorat del taller.
Activitats amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia a través del
correu tallertriangle@gmail.com.

Detall de treball elaborat pels alumnes del Taller Triangle
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SANT CUGAT

SANT CUGAT

DE L’11 DE JUNY AL 17 DE JULIOL

FESTIVAL LUMÍNIC
Amb projectes de Joan Miquel Ramírez Suassi,
Laura Wilson, Bigas Luna, José Luís Carrillo, Camila
Oliveira, Ludwig Nikulski, Ruido Photo, autores de
l'Arxiu Nacional de Catalunya, Alumnes i Alumni de la
Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona,
Grisart, Elisava, El Observatorio, IEFC, Institut
Leonardo, exposició Convocatòria Lumínic Festival
2022 i un comissariat de Daniela Pafundi.
Lumínic és el festival de fotografia de Sant Cugat
especialitzat en fotografia d’autor. Es tracta d’un
festival que aposta per la qualitat, la paritat, la cultura
fotogràfica i la defensa dels autors, amb vocació
divulgativa i caràcter internacional. Pretén ser un
festival inclusiu, participatiu, amb vocació educativa i
que busca promoure un espai de coneixement, reflexió,
recerca i creació, on es fomenta la cultura fotogràfica i
l'esperit crític.
En aquesta edició del 2022 comptarem amb 15 espais,
15 exposicions, més de 40 artistes i 17 activitats, on s'hi
programaran conferències, taules rodones i tallers. La
temàtica d’enguany és (NO)LIMITS.
Ho organitza: Lumínic i Ajuntament de Sant Cugat

• DISSABTE 11 DE JUNY, A LES 12 H

Inauguració del festival
Inauguració del festival amb presencia de l’equip organitzador i
d’alguns dels i de les artistes participants.
Lloc: Claustre del Monestir de Sant Cugat
Activitat amb aforament limitat. És necessària la inscripció prèvia a través del
correu luminicfestival@gmail.com.
Consulteu el programa complet d’exposicions, presentacions, activitats,
visites comentades i tallers al web luminicfestival.com.

José Luís Carrillo. Children of the deer, 2019
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SERVEI
EDUCATIU

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • •

> Des dels centres municipals
d’arts visuals de Sant Cugat,
oferim un servei educatiu que té
com a principal objectiu apropar
l’enfocament multidisciplinari
que caracteritza la pràctica
artística actual. Aquest servei és
especialment sensible al públic
no especialitzat i a la comunitat
educativa de Sant Cugat del Vallès.
Mitjançant activitats obertes i
participatives, oferim altres lectures
possibles als continguts d'aquesta
agenda d’art.

* Totes les activitats són gratuïtes.
Consulta les condicions de reserva en cada cas.

28

29

RECURSOS EDUCATIUS PRESENCIALS

RECURSOS EDUCATIUS PRESENCIALS

RECORREGUTS ACOMPANYATS
Us oferim un servei continuat per acompanyar-vos a la
visita que feu als nostres centres d’art, amb explicacions
que us facilitarà aprofundir en els continguts del vostre
recorregut a l’exposició.
Al Centre Grau Garriga d’Art Tèxtil Contemporani,
aquest servei estarà disponible durant l’horari d’obertura
del centre. Demaneu més informació al taulell d’entrada.
Per a visites al Centre d’Art Maristany i les exposicions del programa que
tenen lloc a la Casa de Cultura, es realitzaran els acompanyaments amb
reserva prèvia enviant un correu a: casaaymat@santcugat.cat.

PUNTS DE TROBADA
Programa de recorreguts comentats, adreçat a tots
els públics. Convidem a diferents agents culturals
(comissaris, artistes, docents...) amb l’objectiu d’oferir
una lectura complementària i oberta a les exposicions del
programa d’arts visuals per tal d’ampliar la informació de
cada visita a les sales d’exposicions municipals.
Trobareu els diferents Punts de trobada d’aquests trimestre vinculats a les
exposicions descrites al llarg d’aquesta agenda.

ART EN FAMÍLIA
Activitats obertes i adreçades a públic infantil i
familiar. Amb l’acompanyament de diferents artistes
que condueixen les propostes, portem a la pràctica
les disciplines artístiques que podem veure a les
exposicions del nostre programa anual.
Trobareu aquestes propostes familiars vinculades a les diferents exposicions
descrites al llarg d’aquesta agenda.
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RECURSOS EDUCATIUS PRESENCIALS

VISITES DINAMITZADES A LES EXPOSICIONS
Comunitat educativa Sant Cugat*
Des de l’experimentació teòrica i pràctica, descobrirem
què és un centre d’art, què fan els artistes i què ens
expliquen les obres que formen part de les exposicions
del nostre programa anual. Amb l’acompanyament d’un/a
educador/a especialitzat/da, oferim diferents propostes
adaptades als diversos graus d’ensenyament.
CENTRE D’ART MARISTANY
"Antibiografia", a cura d’Alexandra Laudo
FINS EL 14 DE MAIG
Visites dinamitzades per a grups de primària
Durada de la visita: 1 h 30 min
Visites comentades per a grups de secundària, batxillerat i graus
Durada de la visita: 1 h

RECURSOS EDUCATIUS ONLINE

JO, L’ARTISTA
“Jo, l’artista” és un projecte basat en la idea de repte com
a estímul inicial per conèixer les pràctiques artístiques
actuals d’una manera pràctica i lúdica. Resolent aquestes
proves, podem aprofundir en allò que envolta el món de
la creació artística.
Trobareu reptes associats a totes les exposicions que
formen part del nostre programa actual i passat.
Podeu trobar tots els reptes plantejats fins ara a:
centresculturals.santcugat.cat

Festival Lumínic
DE L’11 DE JUNY AL 17 DE JULIOL
Visites comentades per a grups de primària, secundària, batxillerats i
graus.
Durada de la vista: 1 h

CENTRE GRAU GARRIGA D’ART TÈXTIL CONTEMPORANI
"Col·lecció. Fascicle 3. Les més noves"
DEL 7 D’ABRIL AL 8 DE MAIG
Visites comentades adaptades per a grups de primària, secundària,
batxillerats i graus.
Durada de la visita: 1 h
"Josep le monde et moi", de Joël Andrianomearisoa i Josep Grau-Garriga
DEL 21 DE MAIG AL 30 D’OCTUBRE
Visita dinamitzada per a grups de primària
Durada de la visita: 1 h 30 min
Visita comentada per a grups de secundària, batxillerat i graus
Durada de la visita: 1 h

CASA DE CULTURA
"El camp d’elles", de Mònica Pagès i Laura Van Severen
FINS EL 23 D’ABRIL
Visites comentades per a grups de primària, secundària, batxillerats i
graus
Durada de la visita: 1 h
*Activitats gratuïtes. Incloses al Pla de Dinamització Educativa de Sant Cugat.
Per a més informació i reserva de grups, adreçar un correu a
casaaymat@santcugat.cat o truca al 935 657 082
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Sou un centre educatiu? Contacteu amb el servei educatiu
dels centres d’art i us assessorarem per adaptar aquests
continguts a l’aula.
Escriviu-nos un correu a: casaaymat@santcugat.cat o
truqueu al 935 657 082
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* Inscripcions i informació ampliada a cada proposta a centresculturals.santcugat.cat.

Oferim a tots els públics propostes de qualitat
properes a les formes d’expressió actuals.

Provoquem el diàleg entre els diferents cursos
mitjançant un programa transversal de workshops
i masterclass.

> Des del Centre d’Art Maristany i la Casa Aymat
Espai de Creació, proposem cursos i tallers que
inciten a l’aprenentatge artístic multidisciplinari, on
les tècniques formen part del procés de creació.

• •• ••• • ••••••••••••••••••••••••••••

FORMACIÓ I
CONEIXEMENT

22 €

36 €

32 €

30 €

85 €

126 €

139 €

112 €

139 €

139 €

139 €
139 €

Possibilitat d'inscriure's a
sessions puntuals (3 €)

+ MASTERCLASS 03.06
Genís de Diego

+ MASTERCLASS 25.05
Marc Jobani

+ MASTERCLASS 16.05
Slim Safont

CURSOS I TALLERS

Diumenge 19 de juny, de 17 a 20 h

Boquerons a Can Grapes fanzines, Can Grapes
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Diumenge 19 de juny, de 10 a 14 h

Enquadernació contemporània i tècniques de disseny manuals
per fotollibres, Kokoro Encuadernación

08.04 | 17.06

07.04 | 16.06

22.04 | 17.06

Diumenge 12 de juny, de 10 a 14 h

Divendres, de 18 a 20 h

Dijous, de 18 a 20 h

Divendres, de 10 a 13 h

Taller-laboratori de fotografia: “La potencia afectiva de las
imágenes”, Daniela Pafundi

En el marc del Festival Lumínic

Windown: Viure l’art amb tots els sentits, Gusti, Isma i Inge Nouws

ESPAI OBERT DE CREACIÓ

Aprèn italià a través de l'art: Linguarte. Nivell 3, Gisella Tiberio

ART I PENSAMENT

Procediments pictòrics. La mirada porosa, Jan Monclús

Dijous, de 10 a 13 h

Llenguatge entre l'aigua i el paper, Oscar Sanchís

21.04 | 23.06

25.04 | 20.06

Dilluns, de 18 a 21 h

Expressar-te. Taller de dibuix i color, Pedro Espinosa

19.04 | 21.06
19.04 | 21.06

Dimarts, de 10 a 13 h

Dibuix i color, Vince van Geffen

28.03 | 20.06
20.04 | 22.06

Tècniques d'encaix orientades al dibuix realista, Josep Domínguez Dimarts, de 17.30 a 20.30 h

Dilluns, de 10 a 13 h
Dimecres, de 10 a 13 h

CURSOS I TALLERS

Del dibuix a la pintura: idea, mètode i procés, Marc Badia
(Dimecres amb la col·laboració amb Slim Safont)

DIBUIX I PINTURA

CENTRE D'ART MARISTANY
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Iniciació al tapís, Luna Muñoz

Tapís, Mariadela Araujo

ART TÈXTIL

Ceràmica, Sandra Rubio

Iniciació a la ceràmica, Ana Rosenzweig

Iniciació a la ceràmica, Sandra Rubio

Dimarts, de 10 a 13 h
Dissabte, de 10 a 13 h

Dimecres, de 17 a 20 h
Dijous, de 10 a 13 h
Divendres, de 17.30 a 20.30 h

Dilluns, de 10 a 13 h
Dilluns, de 17 a 20 h
Dimecres, de 17 a 20 h
Dijous, de 10 a 13 h
Dijous, de 18 a 21 h

Dimarts, de 18 a 21 h
Dimarts, de 10 a 13 h
Divendres, de 10 a 13 h

Dimarts, de 17.30 a 19.30 h

Taller d’estampació tèxtil per la llar: Aplicacions amb tampons i serigrafia,
Ariadna Solsona

CERÀMICA

Divendres, de 17 a 20 h

Dimarts, de 10.30 a 13.30 h

Dimecres, de 10 a 13 h

Dimarts, de 10 a 13 h
Dimecres, de 17 a 20 h
Dijous, de 10.30 a 13.30 h

Introducció al gravat a l'aiguafort, Monica Kopatschek i Ana López Serrano

Tastet al gravat i gravat artístic, Aina Ache

GRAVAT

Modelat de la figura humana, Ana Rosenzweig

Escultura, Pere Borrat

ESCULTURA

CASA AYMAT ESPAI DE CREACIÓ
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19.04 | 10.05
14.04 | 04.06

20.04 | 22.06
07.04 | 16.06
08.04 | 17.06

04.04 | 20.06
04.04 | 20.06
20.04 | 22.06
21.04 | 23.06
07.04 | 16.06

19.04 | 21.06
19.04 | 21.06
08.04 | 17.06

19.04 | 21.06

06.05 | 27.05

29.03 | 07.06

20.04 | 22.06

19.04 | 21.06
20.04 | 22.06
21.04 | 23.06

68 €
68 €

149 €
149 €
149 €

145 €*
145 €*
159 €*
159 €*
159 €*

159 €*
159 €*
159 €*

150 €

121 €

155 €

164 €*

139 €
139 €
139 €

*Inclou material fungible i servei de forn

Dimecres, de 17.30 a 20.30 h
Dimecres, de 17.30 a 20.30 h

Sicilia, mon amour!, Gisella Tiberio
Tutto arte, solo arte! Cine Fòrum, Gisella Tiberio
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Dimarts, de 17.30 a 20.30 h

CineArte, Gisella Tiberio

L'Odissea di Omero, Gisella Tiberio

Dijous, d'11 a 13 h

20.04 | 22.06

28.04 | 16.06

20.04 | 22.06

03.05 | 31.05

27.04 | 08.06

25.04 | 13.06

45 €

45 €

77 €

90 €

85 €

80 €

139 €

58 €

136 €

136 €

CURSOS I TALLERS

27.04, 11.05 i 25.05

20.04, 04.05 i 18.05

03.05, 10.05, 24.05, 31.05, 14.06 i 21.06

21.04 | 16.06

Dimecres, d’11 a 13 h

Aprèn italià a través de l'art: Linguarte. Nivell 3, Gisella Tiberio

Activitats en el marc del curs Linguarte

Dijous, de 18 a 20 h

L'ull sensible: fotografia i composició instantània, Pedro Rota

Dibuix i color, Vince van Geffen

Dimecres, de 10 a 13 h

Dimarts, de 18 a 20 h

Creació d’un quadern d’esbossos brodats, Mariadela Araujo

ART I PENSAMENT

Dimecres, de 10 a 13 h

Dilluns, de 10 a 13 h

CURSOS I TALLERS

Joiera tèxtil. Iniciació, Chiqui Martín

Joiera tèxtil. Seda. Avançat, Chiqui Martín
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Les masterclass són sense cost addicional per als alumnes del
Centre d’Art Maristany i Casa Aymat Espai de Creació.
Preu per a no alumnes: 12 € per masterclass

a càrrec de Genís de Diego

Masterclass de color: bodegó amb
objectes,

• DIVENDRES 3 DE JUNY, DE 10 A 13 H

a càrrec de Marc Jobani

El gòtic i Dionís Baixeras,

• DIMECRES 25 DE MAIG, DE 10 A 13 H

a càrrec de Slim Safont

Procés pictòric del retrat.
De l’oli a la pintura mural,

• DILLUNS 16 DE MAIG, DE 10 A 13 H

CENTRE D’ART MARISTANY
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EN SINGULAR

En aquest curs, destinat a persones amb o sense experiència en el gravat,
aprendrem a realitzar un dibuix sobre planxa de ferro: des de l’envernissat, els
banys de sulfat de coure (sals no-tòxiques), l’entintat, fins a l’estampació. Us
convidem a provar aquesta tècnica tan màgica i antiga, i als que ja la coneixeu,
us guiarem en un projecte personal. No us perdeu aquesta gran oportunitat per
endinsar-vos en el màgic món de l’aiguafort!

Divendres, de 17 a 20 h, 06.05 | 27.05, 101 €

L’aiguafort va aparèixer com a tècnica per excel·lència en la reproducció
d’il·lustracions de llibres al s. XV. Des de les estampes de Dürer, Rembrandt, les
il·lustracions botàniques de la Maria Sibylla Merian, l’arquitectura impossible de
Piranesi, Los Caprichos de Goya, les fantasies de Gustave Doré, fins la duresa
de Käthe Kollwitz i Paula Rego, podem gaudir de les meravelles d’aquesta
tècnica. Independentment de l’estil i el llenguatge pictòric, l’aiguafort sempre
aporta un dramatisme i una força propis de la tècnica. De fet, han sigut molts els
artistes, que sense especialitzar-se, han indagat en ell.

INTRODUCCIÓ AL GRAVAT A L’AIGUAFORT,

a càrrec de Monica Kopatschek i Ana López Serrano

MASTERCLASS

Amb el suport

@ART.SANTCUGAT

