“Revelacions”
Del 9 al 27 de febrer de 2021

Deixa't atrapar pels suggeriments
de
paisatges
revelats a través de la
fluïdesa de tintes monocromàtiques.

INSTAL·LACIÓ DEL GRUP 3-D
(Anna Bafalluy, Montse J. Sorribes i Anna López Isart)
“Incertesa”
Del 2 al 20 de març de 2021
Inauguració: 5 de març a les 19 h amb performance
Món caòtic on la vaguetat és present, lluita multidireccional
motiva un retrocés, els rols es mouen, cap a quin indret? Organitza, Col·lectiu d’Artistes de Sants.

L'artista busca connectar-se
emocionalment
amb
l'entorn per representar
moments clau i efímers
d'escenes
viscudes
a
diferents llocs de Catalunya,
Alemanya i Mèxic. A través
del paisatge aconsegueix
plasmar
les
emocions
experimentades a cada un
d'aquests llocs.

Desembre 2020 - març 2021

PROJECTE ESCOL-ART
ESCOL-ART és un projecte que pretén acostar l’art als infants per fer que el
llenguatge artístic els sigui entenedor. Organitzem visites adreçades a
l’alumnat de 5è i 6è de primària. Informació: Col·lectiu d’Artistes de Sants,
Anna López, tel. 630 241 181, col.lectiuartistesdesants@hotmail.com

ADREÇA

HORARIS

Cotxeres de Sants
C. de Sants, 79 - 08014 Barcelona
Tel. 932 918 701

De dilluns a dissabte,
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Casinet d’Hostafrancs
C. del Rector Triadó, 53
08014 Barcelona
Tel. 934 230 440
Fax 932 892 093

De dilluns a divendres,
de 10 a 21 h i
dissabtes i diumenges,
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

TRANSPORTS

“En Plein Air”
Del 23 de març al 10 d’abril

EXPOSICIONS
ESPAIS D’ART

El Col·lectiu d’Artistes de Sants i els centres cívics Cotxeres-Casinet volen
impulsar l’expressivitat en la creació artística de les generacions més joves.
Per això convoquen el 14è Concurs d’Art Jove 2021. El termini per a la
presentació d’obres és el 20 d’octubre de 2021, a les 18.30 hores Consulteu-ne les bases a: http://www.cotxeres-casinet.org/expo/concurs.htm
Exposició a Cotxeres de les obres presentades a concurs, del 28 d’octubre al
13 de novembre 2021.

cotxeres-casinet@secretariat.cat

MARCEL WISSING BOADA

Centre Cívic Cotxeres-Casinet

Renfe: Barcelona Sants
FGC: Plaça Espanya
METRO: Plaça de Sants (L1 i L5), Sants-Estació (L3 i L5),
Hostafrancs (L1), Tarragona (L3).
BUS: línies 27, 30, 50, 78, 109, 115 i D20
PER A MÉS INFORMACIÓ

cotxeres-casinet.org
twitter.com/BcnSants_Mont
facebook.com/santsmontjuic
barcelona.cat/sants-montjuic

twitter.com/CotxeresCasinet
facebook.com/CotxeresCasinet

Cotxeres-Casinet

THAÏS BORRI BAS

14è CONCURS D’ART JOVE 2021
COTXERES-CASINET

JOSEP COLET, “La Boqueria, l’escenari insòlit”

SALA-APARADOR CASINET D’HOSTAFRANCS

SALA-APARADOR CASINET D’HOSTAFRANCS

SALA D’EXPOSICIONS LLUÏSA FRANCH DE LES COTXERES DE SANTS

AARON PÉREZ

ROSA GALLACH CARDONA

GYUK

“Acceptats o rebutjats?”
De l’1 al 26 de desembre de 2020

“Empoderades”
Del 9 al 27 de febrer de 2021

“Limbo”
Del 27 d’octubre al 19 de desembre de 2020

És una mostra on es posen en
evidència les diferents opinions
sobre els coloms i el seu entorn,
on fa uns anys als pobles eren
acceptats i necessaris per
menjar i sobreviure, formant
part del seu medi i entorn, i on
avui dia a les ciutats són rebutjats i arriben a ser un problema.

Sense passió no hi ha art,
detesto els límits, m'agrada el
traç lliure i el fluir dels colors
que es barregen, els fons són
part de l'ésser i, alhora, l'ésser
s'integra en el fons, creant una
atmosfera atraient i plena de
vida.

En aquest projecte els llimbs
s'erigeixen com el lloc temporal al que van les ànimes a descansar. Un estat del subconscient
sense lleis ni ordre on preval la
llibertat, d'allò tangent i eteri, i
s'abracen les idees inconcluses
dels somnis.
La fina línia entre realitat i
fantasia es creua indefinidament per aconseguir la sensació de perfecció. Els paisatges
es desfan en un joc de formes
orgàniques, amables a la ment
i als sentiments.

EXPOSICIÓ ART I DONA DEL COL·LECTIU
D’ARTISTES DE SANTS
FRANCESC CHIMELIS

JOSEP COLET

“Camins”
Del 29 de desembre del 2020 al
16 de gener del 2021

“La Boqueria, l’escenari insòlit”
Del 19 de gener al 6 de febrer

“Camins” explora diferents
espais de la creativitat. El dibuix
i la pintura serveixen per transformar la realitat, i també per
experimentar amb la fusió de
diferents tècniquesde treball.

Per als que ens agrada la
fotografia, i concretament
l’anomenada “de carrer”, el
mercat de la Boqueria s’ha
convertit en un dels nostres
escenaris preferits a la ciutat
de Barcelona. Tenim a mà tot
tipus d’actors i figurants amb
uns decorats únics a base de
llums, ombres, porxades,
reixes, parades, venedors,
gent del barri, visitants, o
simplement badocs de tota
mena.
Tots ells protagonitzen la gran
quantitat de fotos que es fan a
diari en aquest antic mercat.

“Aigua, dona, vida”
Del 2 al 18 de març de 2021
Inauguració: 2 de març de 2021
a les 19 h amb happening
Dona es generadora de vida i
portadora d'aigua en l'inici de la
vida.

CLUB CICLISTA CATALUNYA-BCN
“75è aniversari del Club Ciclista Catalunya”
Del 20 al 31 de març de 2021
Una mostra de la nostra
entitat, que celebra els 75 anys
de la seva fundació, amb una
selecció de records i imatges
de l'evolució del Club i del
ciclisme en aquest llarg període.
Mes informació a: https://clubciclistacatalu.wixsite.com/cccatalunya

EXPOSICIÓ GRUP JUVENIL
“Somiant colors”
Del 22 de desembre de 2020 al 16 de gener de 2021
Inauguració: 29 de desembre de 2020 a les 18 h
Els més joves s’inspiren en els
colors a la recerca de l’entorn
que els rodeja. Organitza,
Col·lectiu d’Artistes de Sants.

FRANCESC VIADEL CAPARRÓS (SISCO)
“Ecos”
Del 19 de gener al 6 de febrer
Reflexió d’ones que retornen en
aquest cas com a pensaments,
sentiments, idees o paraules
expressades gràficament.

