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a Prats de Lluçanès
i Berga

Des de llavors, s’han fet nombroses
exposicions de periodicitat mensual,
tant de caràcter individual com
col·lectiu i abraçant les diferents
branques de l’art.

a Vic
i Barcelona
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Castell de
Montesquiu

Des de l’any 2003, la Cabanya del
Castell s’ha convertit en un espai
destinat a exposicions temporals,
on els artistes locals i d’altres latituds
tenen l’oportunitat d’exposar les
seves obres.

Exposicions temporals
Cabanya del Castell
Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix

Jordi Folch

El Circuit Artístic és un entorn professional que té com a
objectiu crear i coordinar espais de trobada entre l’artista, els
amants de l’art i la societat en general. La gestora cultural
compta amb la col·laboració d’entitats públiques i privades
com la Diputació de Barcelona al castell de Montesquiu.
L’exposició vol mostrar el diàleg creatiu actual en la seva
diversitat. La gestora cultural Circuit Artístic mostra de nou,
en aquesta edició, la versatilitat del panorama artístic actual
dins un criteri contemporani, on obres de diferents disciplines
conjuguen un diàleg tant de xoc com harmònic, on prima la
diversitat fruit del respecte a la individualitat creativa.
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Masoveria

l

Aquesta línia ha quedat palesa en
l’organització de múltiples activitats
artístiques, amb la intenció de
promoure i difondre aquesta mena
de manifestacions, fonamentalment
aquelles vinculades al territori.
En aquest sentit, cal destacar la
Quinzena d’Art de Montesquiu, la
Mostra d’Arts Vives o el programa
lúdic i cultural, Viu el parc.

a Ripoll i
Puigcerdà

Riu

DIFERENTS DISCIPLINES ARTÍSTIQUES
Comissària: Eva Cunill

Cabanya
del Castell
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XXVI Mostra internacional i
multidisciplinària d’art contemporani

El Parc del Castell de Montesquiu
té una trajectòria de compromís amb
les diferents expressions artístiques.
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Del 3 al 25 de juny

Inauguració
Dissabte 3 de juny
12 h

l

Juny

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat

Del febrer al juny de 2018
Obert dissabtes i festius, d’11 a 14 h. Entrada lliure

Febrer
Del 3 al 25 de febrer

Inauguració
Dissabte 3 de febrer
12 h

Dolors Teixidor
OLI
Sensacions

L’exposició respon a ètnies, flors, bodegons i animals.
És variada, pintant el que gaudeixo de manera natural
i plasmant en la tela el que més m’agrada del que veuen els
meus ulls.

Març
Del 3 de març a l’1 d’abril

Inauguració
Diumenge 4 de març
12 h

Abril
Del 7 al 29 d’abril

Inauguració
Dissabte 7 d’abril
12 h

XXVI Mostra internacional i
multidisciplinària d’art contemporani

Evelí Adam ESCULTURA
Pau Elias PINTURA

DIFERENTS DISCIPLINES ARTÍSTIQUES
Comissària: Eva Cunill

Esglaons cap a espai de diàleg

La Mostra, que coordina la gestora cultural Circuit Artístic,
consolida la col·laboració amb la Diputació de Barcelona al
castell de Montesquiu. Apropa, als amants de l’art i la
societat en general, el moviment cultural que artistes de tot
el món desenvolupen any rere any. Circuit Artístic, emprèn
des dels seus inicis, actuacions artístic culturals, amb la
finalitat de donar suport els artistes contemporanis mitjançant
espais de trobada, on mostrar l’exploració i formulació de
cada artista en la seva visió de l’art dins les tendències
creatives, en entorns singulars com és ara el Castell de
Montesquiu.

L’Evelí Adam ha esculpit una escala de cargol, de fusta noble,
que ens atansa a l’univers del coneixement i ens obre al seu
món escultòric. Tot fent esglaons, pas a pas.
Pau Elias descriu sobre tela l’alfabet Minahasa (Indonèsia)
que, per mitjans gràfics, reprodueix un llenguatge quotidià.
El conjunt de pintures que presenta és una retrospectiva de
trenta anys d’exposicions.

Maig
Del 5 al 27 de maig

Inauguració
Dissabte 5 de maig
12 h

Nieves Guillem Nau
OLI
Lento Otoño

Siempre me han obsesionado la contemplación de la
naturaleza y mi entorno próximo, la humildad de ciertas cosas
encontradas; unas raíces secas que el sol ilumina, detalles
que pueden parecer intrascendentes pero que a mí me causan
una profunda admiración, creo que pintar es estar al acecho
de estas emociones, atraparlas y conseguir materializarlas.
Quizás sea el deseo de apresar la vida y fundirse con ella en
su sentido más amplio.

