© Oriol Clavera

Exposicions temporals
Cabanya del Castell

Del febrer al juny de 2020
Obert dissabtes i festius, d’11 a 14 h. Entrada lliure

Febrer
De l’1 al 29 de febrer

Inauguració
Dissabte 1 de febrer
12 h

Mirades de dona
PINTURA A L’OLI I IL·LUSTRACIÓ
Autores: M
 argarita Jeanneret
Paula Camaré

Margarita Jeanneret
L’eix central de la meva obra és el que ens fa humans:
sentiments, emocions, cerca i com ens relacionem amb la
natura, amb el món que ens envolta.
Som únics. Som tots.

Paula Camaré
La temàtica de la meva obra gira entorn de la dona, sobre els
seus sentiments, somnis i realitats. Una mirada personal i
també un viatge introspectiu.
M’acosto a mi mateixa. M’acosto a vosaltres.

Març
Del 7 al 29 de març

Inauguració
Diumenge 8 de març
12 h

XXXVIII Mostra Internacional i
Multidisciplinària d’Art Contemporani
DIFERENTS DISCIPLINES ARTÍSTIQUES
Comissària: Eva Cunill

La XXXVIII Mostra Internacional i Multidisciplinària d’Art
Contemporani vol reflectir en cada edició un eix transversal
entre disciplines i el moviment cultural i artístic desenvolupat
any rere any per artistes de tot el món. Reflexiona sobre
l’exploració i formulació de cada artista en la seva visió de
l’art dins les tendències creatives, i les obres seleccionades
s’exposen en entorns singulars com el castell de Montesquiu,
on es duen a terme de manera continuada exposicions i
actuacions d’art de rellevància, dinàmica que coincideix amb
l’objectiu del Circuit Artístic.

Abril
Del 4 al 26 d’abril

Inauguració
Dissabte 4 d’abril
12 h

L’art del naufragi
OLI SOBRE TELA
Autor: J osep Nogué

L’ART DEL NAUFRAGI
Pintures de Josep Nogué / Una recopilació històrica
Tothom coneix el Titànic, però poca gent coneix el Carpàtia.
I no obstant això, la gent que es va salvar li deu la vida.
Tant en la vida com en l’art, les situacions esdevenen i
passen. De vegades, però, cal fer memòria de com han estat
les coses, sigui perquè pervisquin o per evitar que tornin a
passar.
La pintura és l’art de capturar l’instant i deixar-lo fixat. De res
serveix, però, si no arriba a la gent, i perquè això no passi hem
recollit, com el Carpàtia quelcom del que s’ha pogut salvar.
Així doncs, el que en aquesta exposició hi trobareu són restes
del naufragi.

Maig
Del 2 al 31 de maig

Inauguració
Dissabte 2 de maig
12 h

Silencis
OLI
Autor: J aume Oliva

L’exposició de Jaume Oliva presenta una obra on s’aprecia el
gust de l’artista per les diferents formes de treball, ja que hi
podem trobar des de pintures de paisatges a pintures
surrealistes, totes pintades a l’oli.

Juny
Del 6 al 28 de juny

Inauguració
Dissabte 6 de juny
12 h

Ferro bell
ESCULTURA
Autor: Jordi Palli

Mirant aquests objectes sorgits del no-res, ens retrobem de
bell nou amb l’univers perdut del joc, on cal saber transformar
la forma objectiva en fantasia i saber entreveure més enllà
de la realitat que es deixa tocar, un món oníric on viuen els
personatges plens de formes, corbes, textures, colors, màgia
i fantasia.

El Parc del Castell de Montesquiu
té una trajectòria de compromís amb
les diferents expressions artístiques.
Aquesta voluntat ha quedat palesa en
l’organització de múltiples activitats
artístiques, amb la intenció de
promoure i difondre aquesta mena
de manifestacions, fonamentalment
les 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.
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Des de llavors, s’han fet nombroses
exposicions de periodicitat mensual,
tant de caràcter individual com
col·lectiu, que han abraçat 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

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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