Exposicions temporals
Cabanya del Castell

Del febrer al juny de 2017
Obert dissabtes i festius, d’11 a 14 h. Entrada lliure

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.
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.

Febrer
Del 4 al 26 de febrer

Inauguració
Dissabte 4 de febrer
12 h

Dori Barranco
FOTOGRAFIA

Death is watching you
La muerte siempre está al acecho
Aquest projecte fotogràfic intenta captar la subtilesa d’allò
que s’esvaeix en un instant inesperat.
La mort en la mínima representació, i on també, la llum es
deixa entreveure tímidament.
Dori Barranco

Març
Del 4 al 26 de març

Inauguració
Diumenge 5 de març
12 h

XX Mostra internacional
multidisciplinària d’art contemporani
DIFERENTS DISCIPLINES ARTÍSTIQUES
Comissària: Eva Cunill

La Gestora Cultural Circuit Artístic ha celebrat els deu anys
del seu naixement consolidant-se com un referent dins el món
de l’art. El seu objectiu és actuar com a entorn professional
que dóna suport a l’art i la cultura organitzant mostres
internacionals d’art contemporànies en col·laboració amb
entitats públiques i privades. També desenvolupa la seva
activitat com a gestora mitjançant l’organització de
campanyes, premis d’art i participació en fires actuant com a
nexe d’unió en la creació i coordinació d’espais de trobada
entre l’artista, el col·leccionista i la societat.

Abril
De l’1 al 30 d’abril

Inauguració
Dissabte 1 d’abril
12 h

Josep Trilla
PINTURA / OLI
Paisatges i natures mortes

Els paisatges de Josep Trilla (Campdevànol, 1950) són el fruit
d’un afany de descoberta i d’una passió pel país que, al llarg
de quatre dècades, l’han portat a plantar el cavallet arreu del
territori, principalment a Osona, la Garrotxa i l’Empordà.
En els seus quadres, hi respira un pleinairisme franc, asserenat
i optimista, allunyat d’academicismes i d’excessos, que
transmet proximitat a qui els contempla.
En aquesta exposició també hi trobareu natures mortes, en
les quals l’artista sap transmetre una quietud, un repòs i una
gravetat lliures d’artifici.
Gerard Vovelle

Maig
Del 6 al 28 de maig

Inauguració
Dissabte 6 de maig
12 h

Josep Vilaplana AQUAREL·LES/AIGUADES
Teresita Juli TEXTURES ACRÍLICS/AQUAREL·LES
Montse Barros DIBUIX, CARBONET, TINTA

La mirada és una clau màgica que desferma el sentiment,
afavoreix la comprensió, consolida la construcció personal.
Només la dialèctica permanent amb el «tu» possibilita la
vertebració del «jo». Tres pintors ripollesos, amb el seu estol
d’aquarel·les, aiguades, textures i dibuixos al carbonet i a la
tinta, ofereixen el fruit del seu treball al teu ull, demanant-te
la quarta mirada.
Amic voyeur, esdevé voyant.
Ramon Alabau i Selva

Juny
Del 3 al 25 de juny

Inauguració
Dissabte 3 de juny
12 h

Bernadet Fontserè Pujol
PINTURA TÈCNICA MIXTA

La Bernadet Fontserè Pujol ens mostra obres de diferents
tècniques que ha practicat i ensenyat durant tot el temps que
ha pintat i treballat com a professora d’arts plàstiques, d’això
ja fa 25 anys. Aquesta és una mostra per celebrar-ho.
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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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