Exposicions temporals
Cabanya del Castell

Del febrer al juny de 2019
Obert dissabtes i festius, d’11 a 14 h. Entrada lliure

Febrer
Del 2 al 24 de febrer

Inauguració
Dissabte 2 de febrer
12 h

Antoni Canadell Mas
OLIS I ALTRES TÈCNIQUES
Llums i ombres. Ens apareixen de forma inesperada i sorpre
nent… les llums, les ombres, situacions que ens acompanyen,
preguntes… moltes sense resposta; és el misteri que envoltarà
els nostres moments. Una visió personal amb colors, formes
i símbols…

Montse Gascó Gonzalez
FOTOGRAFIA
Varietat de jocs fotogràfics. Descobrint tècniques (fotografia,
photoshop, collage). Del blanc i negre al color més viu i satu
rat desafiant l’enfocament i la nitidesa. Com a base, sempre
la fotografia.

Salvador Saura Margarit
PINTURA
Veles, vents i altres. Pintant teles de velers i altres pintures
experimentals. Fa aproximadament cinc anys, el seu amor pel
mar, per la pesca, viatjar en veler o anar en barqueta… el porta
a descobrir l’aventura i la barreja d’emocions que li scomporta
trobar veles velles que han navegat. Les recupera i pinta, utilit
zant el pinzell, acrílics, aerosol i aerògraf.

Març
Del 2 al 31 de març

Inauguració
Diumenge 3 de març
12 h

XXXII Mostra internacional i
multidisciplinària d’art contemporani
DIFERENTS DISCIPLINES ARTÍSTIQUES
Comissària: Eva Cunill
El Circuit Artístic és una entitat que dins un entorn professional
coordina espais de trobada entre l’artista i els amants de l’art.
La «XXXII Mostra Internacional i Multidisciplinària d’Art Con
temporani» se celebra a l’espai de la Cabanya del Castell de
Montesquiu de la Diputació de Barcelona i compta, com en
edicions anteriors, amb la participació d’artistes nacionals i in
ternacionals.
Les actuacions del Circuit Artístic formen un ampli teixit: expo
sicions individuals i col·lectives, fires d’art, certàmens i col·lec
cions d’art que permeten l’obertura de diàleg artístic i cultural.

Abril
Del 6 al 28 d’abril

Inauguració
Dissabte 6 d’abril
12 h

Àngel Martínez
«Transparències»
PINTURA
Àngel Martínez explora en les darreres pintures tot un món de
transparències, llums, ombres, colors, reflexos, textures i mate
rials diversos, en una visió íntima i personal de la temàtica de la
natura morta, on els objectes són captats en uns espais i unes
atmosferes intemporals.

Maig
Del 4 al 26 de maig

Inauguració
Dissabte 4 de maig
12 h

Jaume Estapé i Aliga
«Primitiu i actual»
FOTOGRAFIA
Cal tenir present l’evolució històrica de l’art de la fotografia; són
evidents els seus orígens, des del Daguerreotip, seguint per un
bon nombre de processos químics i pigmentaris, fins a les emul
sions d’última generació i, actualment, els nouvinguts processos
digitals, tant per a l’obtenció com per al copiat d’imatges.
Tot i aquesta evolució tecnològica, sembla que no tinguem la
capacitat d’endevinar el que ens ofereix el futur.
L’any 1968 van començar els meus primers passos pel món de la
fotografia, primer per la informació i l’autoformació, continuant
pel concurs, la docència i, més tard, l’exposició de la meva obra.

Juny
De l’1 al 30 de juny

Inauguració
Diumenge 2 de juny
12 h

XXXIV Mostra internacional i
multidisciplinària d’art contemporani
DIFERENTS DISCIPLINES ARTÍSTIQUES
Comissària: Eva Cunill
El Circuit Artístic és una gestora cultural que té un llarg recor
regut de més de dotze anys amb l’objectiu d’apropar l’art a la
societat mitjançant l’organització de diversos formats exposi
tius, amb la col·laboració de museus, diputacions, fundacions
i entitats privades.
La «XXXIV Mostra Internacional i Multidisciplinària d’Art Con
temporani» compta, com en edicions anteriors, amb la selecció
i participació d’artistes nacionals i internacionals que mostren
les seves creacions en diverses disciplines.

El Parc del Castell de Montesquiu
té una trajectòria de compromís amb
les diferents expressions artístiques.
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.

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.

© Andoni Canela

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.
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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

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
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