“Descobrir un món”
Del 15 de juny al 3 de juliol

Exposició col·lectiva dels
alumnes del taller de pintura del Casal Artesà d’Hostafrancs. Tots ells han volgut
mostrar els resultats de tot
un procés de conèixer,
entendre,
experimentar
amb la tècnica a l’aigua per
excel·lència,
l’aquarel·la.
Podreu veure les diferents
maneres de connectar quan
s’obren les portes d’un nou
món a descobrir.

MARÍA JOSÉ PATERNA
“Un món de colors”
Del 6 al 24 de juliol

Veïna de Sant Andreu, i ja de
petita tenia una gran inquietud pel dibuix i la pintura,
però no ha sigut fins fa uns
anys que m'hi dedico. És una
afició que m'omple moltíssim!
Desitjo que us agradi!

Centre Cívic Cotxeres-Casinet

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.

abril - juliol 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

De dilluns a divendres,
de 10 a 21 h

cotxeres-casinet@secretariat.cat
TRANSPORTS

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, 78, 109, 115, V5, V7, D20, D40 i H10
PER A MÉS INFORMACIÓ

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

Cotxeres-Casinet

CASAL ARTESÀ D’HOSTAFRANCS

14è CONCURS D’ART JOVE 2021
COTXERES-CASINET

FOTOGRAFIA PORTADA: MARTA PORTABELLA

SALA-APARADOR CASINET D’HOSTAFRANCS

SALA-APARADOR CASINET D’HOSTAFRANCS

SALA D’EXPOSICIONS LLUÏSA FRANCH DE LES COTXERES DE SANTS

CLARA NUBIOLA

TALLERS COTXERES-CASINET

MARCEL WISSING BOADA

“L’opinió dels altres era molt
més important”
Del 6 al 29 d’abril

De l’1 al 19 de juny

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

Inauguració 8 d’abril a les 19.30 h
Imagina una paret blanca.
Imagina un pinzell que escriu.
Imagina una sala plena d’opinions... les opinions dels altres.
En aquesta exposició l’artista
importa poc. És un instrument,
que recol·lecta respostes i
transcriu en una paret. Una paret blanca. I tu, què n’opines?

11 FOTOCONNECTADES
Del 4 al 22 de maig
Inauguració: 4 de maig a les 19 h
L’exposició 11 fotoconnectades
és una iniciativa de Fotoconnexió que vol donar visibilitat
als treballs de les fotògrafes
membres de l’associació amb
motiu del Dia Internacional de
les Dones.
L’exposició està comissariada
per Ricard Marco i organitzada
per Fotoconnexió amb la col·laboració de l’Àrea de Drets
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de
Barcelona i el Districte de
Sants-Montjuïc.

MOSTRA DELS TALLERS
DE PINTURA DEL CASAL
MUNICIPAL DE GENT
GRAN COTXERES DE
SANTS
Del 25 al 29 de maig
Mostra dels treballs fets
durant el curs per les persones
participants als tallers de
pintura i dibuix (professor,
Joaquim Rocaful) i pintura i
recreació (professora, Marisa
Andrade) del CMGG Cotxeres
de Sants.

Mostra dels tallers d’expressió
plàstica que s’imparteixen al
Casinet i a Cotxeres. Dibuix i
pintura, Ceràmica, Esmalts,
Restauració de mobles, Pintura
experimental, Labor de retalls
(patchwork), Vitralls, Fotografia
digital.

MONTEIS
“Rastres”
Del 22 de juny al 10 de juliol
Abstraccions
dels
rastres
d’emocions viscudes, horitzons,
camps, rius i mars que deixen la
seva empremta a la memòria, i
que plasma sobre els quadres
amb subtilesa i una imperfecció
buscada.

LLANTERNA MÀGICA
“Pere Balañà Bonvehí (1925-1995)”
Del 13 al 24 de juliol
Una aproximació a la vida i
obra del cineasta santsenc.
Autor de "El último sábado" de
1967.

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.

MYRIAM MELONI
“Different Shades of Blue”
Del 13 d’abril al 27 de maig

L’enduriment de les polítiques
migratòries europees, la construcció de tanques cada vegada més
altes i el tracte inhumà perpetuat
per les forces policials frontereres,
fan “el viatge” fins a Europa, cada
vegada més difícil i perillós. Molts
migrants es queden encallats al
Marroc durant mesos o anys,
tancats en uns llimbs on no
                                           
               

TALLERS COTXERES-CASINET
De l’1 al 12 de juny
Mostra dels tallers d’expressió
plàstica que s’imparteixen al
Casinet i a Cotxeres. Labor de
retalls (patchwork) i Fotografia
digital.

