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Si tenim en compte l’escenari i els canvis als quals assistim 
contínuament, resulta plausible pensar que moltes dinàmi-
ques i mecanismes de funcionament del món de l’art —com 
passa, de fet, en altres esferes— s’hauran de reformular. 
Les institucions i els agents artístics afronten nous reptes 
i cerquen el lloc adequat des d’on poder desenvolupar el 
seu treball amb vista a aconseguir una projecció nacional i 
internacional més gran i, de retruc, millorar la seva accep-
tació social. Tardor Art 2013 té consciència d’aquesta nova 
situació, valora tot el ventall de possibilitats que presenta i 
reconeix la tasca que, des de les galeries, es porta a terme 
per tal de contribuir a l’oferta cultural i artística del sector de 
l’art contemporani.  

Les galeries sempre han estat una de les baules es-
sencials del circuit artístic, tant local com internacional: 
són l’engranatge entre l’artista, la institució, el públic, el 
col·leccionista i la resta de professionals del món de l’art 
(com ara crítics, comissaris i mitjans de comunicació). En tot 
cas, el que no podem fer és negar quelcom tan evident com 
ara que el model de galeria tradicional està canviant. Qui 
més qui menys estarà d’acord a acceptar que les galeries 
d’art són molt més que un simple lloc on presentar 

Tria el que vols veure... 
o vine a veure-ho tot!
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exposicions i desenvolupar una activitat econòmica: la mul-
tiplicació de projectes que dinamiten aquesta concepció 
reduccionista certifica una dinàmica que, com dèiem, és 
ineludible.

Davant d’aquest paisatge, l’edició de Tardor Art 2013 es 
planteja com una convocatòria oberta a totes les galeries 
de Catalunya que vulguin proposar un programa paral·lel 
d’activitats a l’entorn del seu propi cartell expositiu. 
L’objectiu principal és animar les galeries a repensar la 
seva pràctica més enllà de l’estricte marc expositiu i oferir 
recursos per poder desenvolupar propostes innovadores 
que tinguin com a finalitat fidelitzar el seu públic habitual. 
Però també, i encara més important, generar nous públics, 
activar sentits impensats i, en darrera instància, propor-
cionar dinàmiques inèdites que puguin enriquir el mapa 
galerístic del territori.

Per a l’edició d’enguany, el Comitè ha seleccionat un total 
de vint propostes entre totes les rebudes després de la con-
vocatòria. Una convocatòria, a més, que es va traslladar a 
les galeries afiliades a associacions de galeries de Cata-
lunya, així com a aquelles no inscrites en cap de les tres 
associacions existents al territori català: d’aquesta manera, 
el Comitè ha volgut garantir la celebració de Tardor Art a 
diferents punts del país. 

Conferències, tallers infantils, taules rodones, activitats 
col·laboratives entre públic i artista, accions dels artistes i 
activitats participatives a la ciutat són, entre altres, algunes 
de les activitats que es programaran durant les dates de 
Tardor Art 2013. L’objectiu, no cal dir-ho, és fomentar noves 
dinàmiques que permetin a les galeries refermar el seu pro-
pi rol dins del sector de l’art contemporani sense descuidar, 
per descomptat, el context al qual pertany cadascuna.  

A diferència d’edicions anteriors, i sense ànim d’imposar un 
fil conductor que lligui totes les exposicions, a l’edició del 
2013 ha prevalgut la voluntat de permetre que cada galeria 
continuï el seu programa expositiu i aculli la Tardor com una 
plataforma on ampliar els límits de la seva tasca habitual, 
tenint en compte la possibilitat de repensar-la o, fins i tot, 
d’imaginar altres maneres de fer. 

Així doncs, els objectius principals serien, d’una banda, 
acompanyar les galeries en el procés de redefinició del seu 
propi rol mitjançant el foment de noves activitats destinades 
a afavorir una diversificació dels seus focus d’interès i, de 
l’altra, animar el context al territori mitjançant l’activació de 
les activitats i iniciatives esmentades més amunt.
 

Ane Agirre, Juan Canela i Eudald Camps
Membres de la Comissió d’Estudi Tardor Art 2013 

3.



PROGRAMAʼT
Projectes seleccionats

GALERIA     PROJECTE 

1. +R
    Barcelona

2. ADN Galeria
    Barcelona

3. Àmbit Galeria d’Art
    Barcelona

4. Cal Talaveró Centre d’Art
    Verdú (Lleida)

5. Espai Cavallers
    Lleida

6. Espai G d’Art
    Terrassa (Barcelona)

7. Galeria d’Art Anquin’s
    Reus (Tarragona)

8. Galeria Atelier
    Barcelona

9. Galeria Contrast
    Barcelona

10. Galeria Cortina
      Barcelona

Reflexions al voltant de l’obra 
artística de Soledad Sevilla

Vèrtex. Converses sobre art, 
política i societat #3

ART After Hours

Strappo

L’imaginari de Josep Uclés

(Re)interpretacions de José 
Antonio Soria

Dibuixant la nit

Blau+Blau

Transició Flâneur

Fuck the Poor BCN/12

GALERIA            PROJECTE 

11. Galeria Esther Montoriol
      Barcelona

12. Galeria Espai [b]
      Barcelona

13. Galeria Estrany · De la Mota
      Barcelona

14. Galeria H₂O
      Barcelona

15. Galeria Sicart
       Vilafranca del Penedès 
       (Barcelona)

16. Galeria Trama
      Barcelona

17. Galeria Valid Foto BCN
      Barcelona

18. Il Mondo 
      Barcelona

19. La Cerverina d’Art
      Cervera (Lleida)

20. Nogueras Blanchard
      Barcelona

Taller d’art contemporani 
d’Un mirall buit

Home

Nou origen

¿Fiesta? 

Posa’t en forma amb l’art 
contemporani

Make some noise

O.F.N.I. Reloaded

Happening: il mondo hits 
the streets 

La mirada de Picasso

Sobre fonaments de 
cartró pedra 4.
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Agenda d’activitats

19 h  Galeria d’Art Anquin’s  Reus

Dibuix dels participants sobre el paviment urbà de Reus i processó 
d’«artefactes» des del centre de la ciutat (pl. de Prim), amb un 
recorregut fins a l’exposició.

20 h  

Inauguració de l’exposició amb repartiment de fanzines. Declaració 
d’intencions i lectura de textos dels artistes participants.

20 SetembreDivendres

18 h  Espai G d’Art  Terrassa 

Taller per a adults que acostarà el públic participant a la realització 
d’un llibre d’artista, creació d’un «cadàver exquisit» relacionat amb 
l’obra exposada.

21 SetembreDissabte

19.30 h  Galeria Estrany · De la Mota  Barcelona

Nou origen. Fase I. Presentació de les bases del taller.

20 h  Galeria H2O  Barcelona

Presentació de la performance ¿Fiesta?, derivada del nou treball 
de Camila Cañeque Mucha mierda.

20-24 h   Àmbit Galeria d’Art  Barcelona

Sessió d’art, música i copes. El DJ Dani Empa oferirà una sessió 
en la qual unirà la seva música a l’art de Xano Armenter.

DL  DM  DX  DJ  DV  DS  DM
                                            1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

setembre

5.

Acció o activitat al carrer
Taller / Curs per a adults
Performance, projecció o vídeo en directe Representació teatral i/o música en directe

19.30 h  Galeria Trama  Barcelona

Presentació del vídeo i l’àudio Make some noise de Javier Vázquez, 
artista de l’exposició. 

Setembre26Dijous

19 h  Galeria d’Art Anquin’s  Reus

Conferència a càrrec de Jordi Vernis i taula rodona amb Albert 
Costa i Jaime de Córdoba: Recorreguts de poesia, música i di-
buix.

20 h  Galeria Contrast  Barcelona

Intervenció, audiovisual i performance a l’espai públic proper a 
la galeria: 200 metres de plàstic de bombolles estesos al carrer 
que connectaran amb la galeria, i uns artistes que convidaran 
els vianants a convertir-se en flâneurs de la seva performance 
audiovisual.

Setembre27Divendres

Conferència / Conversa / Taula rodona

Activitats vàries
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20 h  Galeria Sicart  Vilafranca del Penedès

Taula rodona a l’entorn de l’obra de l’artista Lluís Barba a càrrec 
de Jaume Vidal, periodista, Nacho Tomás Gil, col·leccionista, i el 
mateix artista.

28 SetembreDissabte

Agenda d’activitats DL  DM  DX  DJ  DV  DS  DM
                                            1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

setembre

6.Acció o activitat al carrer
Taller / Curs per a adults
Conferència / Conversa / Taula rodona

19 h  Galeria d’Art Anquin’s  Reus

Conferència El dibuix, fil d’Ariadna pel Laberint del coneixement, a 
càrrec del Dr. Ramon Trias.

20 h  Àmbit Galeria d’Art  Barcelona

Conferència interactiva de l’artista Xano Armenter, que parlarà so-
bre què suposen per als creadors les noves opcions creatives de 
l’iPad.

18.30-20.30 h     Galeria Sicart  Vilafranca del Penedès

Curs Posa’t en forma amb l’art contemporani (docent: Jordi Ribas).  
Primera sessió: Apunts per a una història de l’art de l’ara mateix (fites 
d’una cronologia de l’art contemporani i primera i segona avantguar-
des de l’art del segle xx).

3Dijous 18 h  Cal Talaveró Centre d’Art  Verdú

Projecció del vídeo Strappo, basat en l’acció artística, oberta al 
públic, que Josep Minguell haurà dut a terme prèviament, con-
sistent a crear una pintura mural al fresc i arrencar-la després 
per traspassar-la a un nou suport.

18 h  Espai G d’Art  Terrassa

Taller infantil «Re-construccions», en el qual els petits artistes 
crearan la seva pròpia obra reinterpretant l’obra exposada i amb 
materials semblants als utilitzats per l’autor.

19 h  La Cerverina d’Art   Cervera

Inauguració de l’exposició La mirada de Picasso, amb acompan-
yament musical a càrrec de Xesco Grau i presentació dels actes a 
càrrec de M. Teresa Salat, crítica i historiadora de l’art.

Octubre5Dissabte

DL  DM  DX  DJ  DV  DS  DM
  1 2 3 4 5 6 
 7  8   9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28   29    30   31

octubre

Taller o activitat infantil i familiar
Performance, projecció o vídeo en directe

Representació teatral i/o música en directe

19-21 h  Galeria Cortina  Barcelona

Instal·lació a diversos punts de la ciutat de tendes de campanya 
des d’on l’artista convidarà el públic a conversar sobre el seu pro-
jecte Fuck the Poor BCN/12.

4Divendres

Octubre

Octubre
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Agenda d’activitats DL  DM  DX  DJ  DV  DS  DM
  1 2 3 4 5 6 
 7  8   9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28   29    30   31

octubre

Acció o activitat al carrer Taller / Curs per a adults
Conferència / Conversa / Taula rodona

19 h  Nogueras Blanchard  Barcelona

Tribuna lliure de 6 pensadors i 10 minuts de temps per a cadascun 
per convidar-los a expressar allò que pensen d’una temàtica que 
se’ls proposa. 
Lloc: Nivell Zero. Fundació Suñol

7 OctubreDilluns

19 h  Espai G d’Art  Terrassa

Plegat i enquadernat per preparar el llibre final resultat del taller 
d’adults del dia 21 de setembre. Hi ha la possibilitat de tenir l’edició 
del llibre en impressió digital.

19-21 h  Galeria Cortina  Barcelona

Segon dia d’instal·lació a diversos punts de la ciutat de tendes de 
campanya des d’on l’artista convidarà el públic a conversar sobre el 
seu projecte Fuck the poor BCN/12.

Octubre9Dimecres

19.30 h  ADN Galeria  Barcelona

Taula rodona que forma part del programa Vèrtex. Converses sobre 
art, política i societat. Incidències de la pràctica cultural en els pro-
cessos de transformació per aportar eines i solucions. Convidats: 
Núria Güell (artista), Maria Mur Dean (directora de Consonni, Bilbao) 
i Óscar Abril Ascaso (director de Nau Estruch, Sabadell).

18.30-20.30 h      Galeria Sicart  Vilafranca del Penedès

Curs Posa’t en forma amb l’art contemporani. Segona sessió: Llen-
guatges i formats. Actituds i posicionaments crítics. Diversitat de 
formats de les pràctiques artístiques contemporànies i de posicio-
naments crítics dels creadors contemporanis.

Octubre10Dijous
19 h  La Cerverina d’Art  Cervera

Conferència Picasso etern, a càrrec de Joan Gil Gregorio, histo-
riador de l’art, crític i gestor cultural. 
Lloc: Antiga Biblioteca de la Universitat de Cervera

Octubre12Dissabte

Performance, projecció o vídeo en directe

Octubre11Divendres

20 h  Galeria Atelier   Barcelona

Performance de dansa i art. Projecció videogràfica de les obres de 
Carme Porta fusionada amb una actuació de dansa contemporània 
de la ballarina Anne Mittelholzer.

20 h  Àmbit Galeria d’Art   Barcelona

Conferència sobre l’evolució de l’art digital en un entorn que propo-
sa noves alternatives.

Activitats vàries 7.
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Agenda d’activitats DL  DM  DX  DJ  DV  DS  DM
  1 2 3 4 5 6 
 7  8   9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28   29    30   31

octubre

Conferència / Conversa / Taula rodona Activitats vàries

Octubre

19 h  La Cerverina d’Art  Cervera

Taula rodona: La mirada de Picasso. Diversos punts de vista. 
Diverses experiències.
Participants: Elias Gaston, president del Centre Picasso d’Horta 
de Sant Joan; Alicia Vacarizo Ferraz, coordinadora de la Fundació 
Palau de Caldes d’Estrac; Santiago Serrano, antropòleg i director 
de La Cerverina d’Art, Oriol Luis Serrano, moderador i sociòleg i 
Alain Moureau, investigador d’art.
Lloc: Antiga Biblioteca de la Universitat de Cervera

Octubre

18.30-20.30 h       Galeria Sicart  Vilafranca del Penedès

Curs Posa’t en forma amb l’art contemporani. Tercera sessió: Sis-
temes de l’art contemporani. Protagonistes de l’art contemporani i 
escenaris determinants (la política, el mercat, la crítica, etc.). Prota-
gonisme del públic i els seus rols.

20 h  Àmbit Galeria d’Art  Barcelona

Conferència a càrrec d’Andreu Rodríguez, col·leccionista d’art digi-
tal i fundador de la New Art Foundation, que parlarà sobre la mane-
ra com l’art digital canvia el concepte de col·leccionisme.

17Dijous

Octubre

19.30 h  Galeria Espai [b]  Barcelona

Visita guiada i comentada a l’exposició Home de Pere Manrique, a càr-
rec de Belen Casado, comissària.

18Divendres

19Dissabte

Octubre

19 h  Galeria Valid Foto BCN  Barcelona

Inauguració i presentació del mecanisme de l’exposició-subhasta.

21Dilluns

Octubre

18.30-20.30 h      Galeria Sicart  Vilafranca del Penedès

Curs Posa’t en forma amb l’art contemporani. Quarta sessió: Eines 
i recursos a l’abast. Espais d’art més propers i contextos de for-
mació més assequibles. El curs conclou amb un exercici pràctic. 

19 h  +R  Barcelona

Xerrada entre Soledad Sevilla, Artur Ramon i Rafael Argullol en 
la qual es debatrà sobre la figura de l’artista i la manera com 
impacta el seu treball en el teixit artístic de la ciutat. 

20-24 h  Àmbit Galeria d’Art  Barcelona

Finissage de l’exposició de Xano Armenter.  Es convida tots aquells 
passejants urbans que surten a la nit a voltar amb el seu gos a gaudir 
de la visita a una bona exposició amb les seves mascotes. 

24Dijous

Taller / Curs per a adults

Octubre

12 h  Espai Cavallers  Lleida

Art en família. Oportunitat per conèixer de prop Josep Uclés, artista de 
l’exposició: la seva obra i les seves fonts d’inspiració. L’activitat inclou 
un petit taller que permetrà acabar una obra d’Uclés.  

Diumenge13

Taller o activitat infantil i familiar

8.
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Agenda d’activitats

19 h  II Mondo  Barcelona

Primer happening d’homes-anunci. Una selecció d’obres abando-
naran la frontera de la galeria. 
Lloc: rambla Catalunya amb Gran Via i plaça dels Àngels
Autors participants: Manel Sòria i Dídac Cortina

19 h  La Cerverina d’Art  Cervera

Obra teatral a càrrec del ballet EnFemenino: Las mujeres y Picasso. 
Lloc: Paranimf de la Universitat de Cervera

19.30 h  Galeria Espai [b]  Barcelona

Sessió familiar de narració de contes amb temàtica relacionada 
amb l’exposició, a càrrec de Claudia Karina Godoy. 

19.30 h  Espai Cavallers  Lleida

Performance a l’entorn del món imaginari de Josep Uclés. Les 
seves obres exposades es convertiran en els decorats d’aquest 
treball de teatralització. Actuació a càrrec dels grups teatrals La 
Petiestable 12 i La Inestable 21.

Octubre25Divendres

Conferència / Conversa / Taula rodona
Taller o activitat infantil i familiarAcció o activitat al carrer
Performance, projecció o vídeo en directeRepresentació teatral i/o música en directe

27 OctubreDiumenge
19 h  La Cerverina d’Art   Cervera

Picassiana. Representació teatral multidisciplinària a càrrec del 
trio teatral Sköpun.
Lloc: església romànica de Sant Joan Degollat

11.30 h  Galeria Valid Foto BCN  Barcelona

Visita guiada a l’exposició O.F.N.I. Reloaded. 

12 h  Galeria Estrany · De la Mota  Barcelona

Nou origen. Fase II. Conferència i presentació del fanzine.

1 NovembreDivendres
19 h  Il Mondo   Barcelona

Segon happening d’homes-anunci. Una selecció d’obres aban-
donaran la frontera de la galeria. 
Lloc: rambla Catalunya amb Gran Via i plaça dels Àngels
Autors participants: Manel Sòria i Dídac Cortina

DL  DM  DX  DJ  DV  DS  DM
  1 2 3 4 5 6 
 7  8   9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28   29    30   31

octubre

29 OctubreDimarts
16-20 h  Galeria Estrany · De la Mota  Barcelona

Primera sessió del taller de Black Tulip. Segona sessió: dimecres 
30 d’octubre.

19.30 h  Galeria Espai [b]    Barcelona

Lliurament del premi a la maqueta guanyadora del concurs de 
maquetes per a estudiants d’arquitectura. 

11-13 h  Galeria Esther Montoriol  Barcelona

Taller d’art contemporani al voltant de l’exposició Un mirall buit. 
Activitat per a tots els públics.

Octubre26Dissabte

Activitats vàries
Taller / Curs per a adults

9.
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 DILLUNS    DIMARTS    DIMECRES        DIJOUS     DIVENDRES       DISSABTE        DIUMENGE

19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

23 24 25 26

SETEMBRE
18

21 22 27

30 3128 29 1

12h RdP TARDOR 19h i 20h Anquin’s 18h Espai G d’Art

19.30h Galeria Trama
19.30h Estrany de la Mota
20h h2o 
20h Àmbit 

19h Anquin’s
 20h Galeria Contrast

20h Galeria Sicart

OCTUBRE 20h Àmbit
18.30-20.30h Galeria Sicart

19-21h Galeria Cortina 
19h Anquin’s

18h Cal Talaveró
18h Espai G d’Art
19h La Cerverina d’Art 

19h NoguerasBlanchard 19-21h Galeria Cortina 19.30h Adn Galeria
20h Galeria Atelier
20h Àmbit
18.30-20.30h Galeria Sicart

19h Espai G d’Art 19h La Cerverina d’Art 12h Espai Cavallers 

20h Àmbit
18.30-20.30h Galeria Sicart

19.30h Espai b 19h La Cerverina d’Art

19h Valid Foto  19h +R
20h-24h Àmbit
18.30-20.30h Galeria Sicart

19h Il Mondo
19h La Cerverina d’Art 
19.30h Espai b
19.30h Espai Cavallers

11-13h Esther Montoriol
11.30h Valid Foto
12h Estrany de la Mota

19h La Cerverina d’Art

16-20h Estrany de la Mota 
19.30h Espai b

16-20h Estrany de la Mota NOVEMBRE

19h Il Mondo

2 3
ÚLTIM DIA 

TARDOR ART

Calendari programa

10.
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CONFERÈNCIA, CONVERSA, TAULA RODONA (Total 12)
Anquins (2 dies)
Galeria Sicart
Àmbit (3 dies)
Nogueras Blanchard
La Cerverina d’Art (2 dies)
Adn Galeria
+R
Estrany de la Mota 

TALLER O CURS PER A ADULTS (Total 7)
Galeria Sicart (4 dies)
Espai G d’Art
Estrany de la Mota (2dies) 
     

ACCIÓ O ACTIVITAT AL CARRER (Total 6)
Anquin’s
Galeria Contrast
Galeria Cortina (2 dies)
Il Mondo (2 dies)  

TALLER O ACTIVITAT INFANTIL I FAMILIAR (Total 4)
Espai G d’art
Espai Cavallers
Espai b
Esther Montoriol  

TEATRE I/O MÚSICA EN DIRECTE (Total 4)
Àmbit
La Cerverina d’Art (3 dies)   

PERFORMANCE, PROJECCIÓ O VÍDEO (Total 5)
Galeria Trama
H2o
Cal Talaveró
Espai Cavallers
Galeria Atelier  

ACTIVITATS VÀRIES (Total 7)
Espai G d’Art
Estrany de la Mota, 
Espai b(2 dies)
Àmbit
Vàlid Foto (2 dies)  

TOTAL DE 45 activitats (20 projectes – 20 galeries)

11.



PROGRAMAʼT

1a    Edició Tardor Art    2009  
2a    Edició Tardor Art  Vinil   2010  
3a    Edició Tardor Art  On / Off   2011  
4a    Edició Tardor Art  “Programa’t” 2013 

Tardor art en xifres

4a Edició Tardor Art “Programa’t”
Del 19 de setembre al 3 de novembre
20 galeries, 45 activitats, 8 disciplines artístiques, més de 100 artistes i professionals del sector artístic, 45 dies d’art 

20   galeries 45  Activitats

14
2

3
1

Barcelona ciutat, 
Província de Barcelona 
(Terrassa i Vilafranca del Penedès), 
Lleida (1 Lleida ciutat, 1 Verdú i 1 Cervera) 
Tarragona (Reus).

12
7
6
4
4
5
7

Conferència, conversa, taula rodona 
Taller o curs per a adults 
Acció o activitat al carrer 
Taller o activitat infantil i familiar 
Teatre i/o música en directe 
Performance, projecció o vídeo 
Activitats varies 

Històric

12.
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+R
C/ de Sant Eusebi, 40-44, 08006 Barcelona
Tel. 93 414 15 97
maserre@maserre.com
www.maserre.com 

De dilluns a divendres, de 12 a 20 h
Dissabtes, amb cita prèvia  

En el marc de l’exposició de Soledad Sevilla, a +R volem 
proposar una activitat en forma de conversa amb diferents 
agents de l’àmbit cultural local, en la qual debatrem sobre 
la figura de l’artista i el seu treball en un context concret, 
i com la seva feina impacta en el teixit artístic de la ciutat.  
Ens interessa tractar aquest tema al voltant de la figura de 
Soledad Sevilla, ja que ella mateixa ha treballat durant un 
llarg període de temps a diferents ciutats d’acollida, entre 
les quals hi ha Barcelona. 

Com a participants en la xerrada, proposem Artur Ramon 
i Rafael Argullol, dues figures importants de l’entramat 
cultural de Barcelona, en conversa amb l’artista Soledad 
Sevilla. 

Soledad Sevilla
Serie «Lágrimas», 2013
Oli sobre fusta

Títol de l’activitat:  Reflexions al voltant de l’obra artística 
        de Soledad Sevilla
Data:   Dijous 24 d’octubre de 2013 
Hora:   19 h

1

Gràcia
Sant Gervasi
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PROGRAMAʼTADN Galeria
C/ d’Enric Granados, 49, 08008 Barcelona
Tel. 93 451 00 64
 info@adngaleria.com
www.adngaleria.com

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Dilluns, visites concertades

En el marc d’ADN Think Tank i sota el guiatge del col·lectiu 
Azotea, presentem l’última de les taules rodones del pro-
grama: Vèrtex. Converses sobre art, política i societat. La 
conferència, que tanca el cicle, explora les nocions al vol-
tant de temes d’art, processos i eines d’acció. Núria Güell, 
Maria Mur Dean i Óscar Abril Ascaso parlaran de la seva 
pràctica cultural i artística i de la manera com aquesta vol 
incidir en processos de transformació per aportar eines i 
solucions al moment actual.
 
Aquesta taula rodona s’emmarcarà dins l’exposició d’Adrian 
Melis que es presentarà a la galeria en aquelles dates.  

Fotografia representativa de l’activitat d’una 
conferència passada

Títol de l’activitat:  Vèrtex. Converses sobre art, 
  política i societat #3
Data:   Dijous 10 d’octubre de 2013 
Hora:   19.30 h

2

Eixample
Barri Gòtic
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PROGRAMAʼTÀmbit Galeria d’Art
C/ del Consell de Cent, 282, 08007 Barcelona
Tel. 93 488 18 00  
ambit@ambitgaleriaart.com
www.ambitgaleriaart.com  

De dimarts a dissabte, de 10 a 20.30 h 

ART After Hours vol motivar que nous públics visitin Àmbit 
Galeria d’Art. Per això obrirà la temporada expositiva amb 
una doble proposta de l’artista Xano Armenter: teles origi-
nals i també els seus dibuixos concebuts amb l’iPad. 

Al llarg de l’exposició, la galeria obrirà els dijous a partir de 
les 8 del vespre i fins a les 12 de la nit (ART After Hours) 
amb una programació paral·lela a l’exposició que servirà 
com a plataforma de reflexió sobre l’iPad com a nou suport 
artístic. 

Xano Armenter
Talk to me, 2011
Acrílic/tela, 134 × 200 cm

Títol de l’activitat:  ART After Hours
Data:   Dijous 26 de setembre, 
  3, 10, 17 i 24 d’octubre de 2013
Hora:   De 20 a 24 h 

3

Eixample
Barri Gòtic
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PROGRAMAʼTCal Talaveró Centre d’Art
C/ de la Font, 20, 25340 Verdú (Lleida)
Tel. 973 34 80 53 / 636 950 807   
gestio@caltalavero.cat
www.caltalavero.cat

Cada dia, visites concertades
Divendres, de 17 a 21 h    
Dissabtes, d’11 a 14 h  i de 17 a 21 h 

Realització i projecció a Cal Talaveró Centre d’Art del vídeo 
Strappo, tècnica que consisteix a arrencar una pintura mural 
al fresc per tal de traspassar-la a un nou suport.

El vídeo es basa en l’acció artística oberta al públic que 
Josep Minguell haurà dut a terme els dies 31 d’agost (exe-
cució del mural al fresc) i 14 de setembre (arrencament del 
fresc) i en el treball posterior a l’estudi. Es mostra amb de-
tall aquesta antiga tècnica poc coneguda, recuperada per 
l’artista amb la intenció d’experimentar nous resultats crea-
tius en art contemporani. Minguell ha fet possible que ens 
puguem endur a casa «frescos transportables» que tras-
puen la lluminositat, la calidesa, la força i l’espectacularitat 
dels grans murals.

Josep Minguell pinta un fresc al seu estudi de Tàrrega

Títol de l’activitat:  Strappo
Data:   Dissabte 5 d’octubre de 2013
Hora:   18 h 

4

Verdú

16.
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PROGRAMAʼTEspai Cavallers 
C/ dels Cavallers, 31-33, 25002 Lleida
Tel. 629 033 150
ec3133@gmail.com    
www.espaicavallers.com

De dijous a dissabte, de 10.30 a 13.30 h
De dimarts a dissabte, de 17.30 a 20.30 h
 

Dins la programació del mes d’octubre, la galeria presenta 
una exposició de Josep Uclés, un dels pintors i artistes grà-
fics més representatius de la neofiguració europea. I apro-
fitant la projecció i el bagatge de l’artista, es duran a terme 
dues activitats paral·leles per tal de ressaltar alguns valors 
de l’exposició i generar dinàmiques destinades a captar nous 
públics i millorar el panorama artístic de la ciutat. 

La primera, «Art en família» que pretén viure l’art aprofitant 
el context familiar, permetrà conèixer l’artista, la seva obra i 
quines són les seves fonts d’inspiració. Aquesta activitat es 
clourà amb un petit taller de creació per al públic més jove a 
partir d’alguna de les obres exposades.

La segona, una performance a l’entorn de l’obra de l’artista, 
s’adreçarà a tot tipus de públic. L’obra de Josep Uclés permet 
un treball de teatralització al voltant del seu món imaginari. 
En aquest cas, els decorats seran les mateixes peces ex-
posades.

Títol de l’activitat: L’imaginari de Josep Uclés
Data:   Diumenge 13 d’octubre de 2013 
          i divendres 25 d’octubre de 2013
Hora:   12 i 19.30 h

5

Lleida

17.

Josep Uclés
Sense títol, 2007-2008
Oli sobre tela, 65 × 100 cm
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PROGRAMAʼTEspai G d’Art
C/ de la Palla, 10, 08221 Terrassa 
Tel. 93 780 62 28 / 609 955 998  
susanna@espaigdart.com 
www.espaigdart.com   

De dilluns a divendres, de 18 a 21h
Dissabtes, de 12 a 14 h i de 18 a 21 h

L’exposició fa un recorregut per fotografies originals d’època 
de les quals s’ha mantingut el marc d’origen, intentant no 
intervenir-hi gaire. En alguns casos, però, hi pot haver alguna 
irregularitat deguda al temps que, en qualsevol cas, forma 
part de l’obra.

L’autor ha fet una intervenció pictòrica directa a cada una de les 
fotografies, amb una (re)interpretació de l’escena original. Són 
obres que es basen en la mixtura (obra fotogràfica i acrílic) i en 
les quals els personatges originals es converteixen en éssers 
amb una altra personalitat, fan una mutació cap a una altra for-
ma de vida.

En paral·lel a l’exposició, es proposen dos tallers, l’un dedicat a 
adults, sota la premissa de la creació d’un «cadàver exquisit», 
i l’altre de caràcter familiar. El primer acostarà el públic parti-
cipant a la creació d’un llibre d’artista (amb la posterior edició 
d’aquest llibre en format digital i editorial imprès) i el segon per-
metrà als infants crear una obra pròpia. Per al taller infantil, els 
petits artistes manipularan materials semblants als que l’autor 
ha utilitzat per a les seves peces.

José Antonio Soria
Abans de res, elegants
Fotografia original antiga, intervinguda amb pintura acrílica, 
40 × 31 cm

Títol de l’activitat: (Re)interpretacions de José Antonio Soria.  
  3 tallers
Data:   Dissabtes 21 de setembre i 5 d’octubre, 
  i divendres 11 d’octubre de 2013
Hora:   18 i 19 h 

6

Terrassa

18.
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PROGRAMAʼTGaleria d’Art Anquin’s
C/ de Campoamor, 2,  43202 Reus (Tarragona)
Tel. 977 312 759  
info@anquins.com
www.anquins.com 

De dilluns a divendres, de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h 
Dissabtes, de 10.30 a 13.30 h i hores convingudes

Dibuixant la nit és un projecte expositiu de caràcter interactiu 
que té com a finalitat vincular el públic amb el dibuix contem-
porani. Representa un recorregut semàntic i conceptual del 
pas del temps durant la nit. El dibuix com a reflex de l’instant 
i del record que implica el públic en un recorregut desxifrable 
a través del treball dels artistes participants. Inclou reflexions 
sobre la vigília, l’insomni i el somni profund.

Emmarcat dins l’entorn de la ciutat de Reus, el projecte neix 
amb una vocació de freqüència anual i amb la intenció de ser 
una mostra centrada exclusivament en la producció d’artistes 
actius del territori català. Hi participen una vintena d’artistes, 
alguns de reconeguts, com Marcos Palazzi, i altres joves 
artistes que exposaran per primera vegada en una galeria 
comercial. 

El dia de la inauguració es desenvoluparan diverses activitats 
interactives a l’entorn de l’exposició i, posteriorment, també 
hi haurà una conferència i una taula rodona vinculades a la 
temàtica expositiva. 

Marcos Palazzi
Gatos  05:47, 2013
Tècnica mixta sobre fusta, 95 × 83 cm

Títol de l’activitat: Dibuixant la nit
Data:   Divendres 20 i 27 de setembre 
  i 4 d’octubre de 2013
Hora:   19 h 

Agraïments: 
Jaime de Cordoba, que ha realitzat el comissariat de l’exposició

7

Reus
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PROGRAMAʼTGaleria Atelier
Pl. de  Rovira i Trias, 9, 08024 Barcelona
Tel. 93 284 43 17   
galeriatelier@galeriatelier.com / info@galeriatelier.com
www.galeriatelier.com

De dilluns a divendres, de 10.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Dissabtes, de 10.30 a 14 h

Dansa i art fusionats. Dins el marc de l’exposició de Carme 
Porta Blau + Blau, la Galeria Atelier presenta una performance 
a partir d’una projecció videogràfica. 

L’obra gràfica tridimensional de l’artista es transforma i gene-
ra moviment, alhora que juga amb la música i la llum. La pro-
jecció visual d’aquestes obres en moviment es fusiona amb 
una actuació de dansa contemporània de la ballarina Anne 
Mittelholzer. Aquesta combinació de projecció visual i dansa 
pretén provocar en l’espectador una percepció diferent de 
l’obra original.  

Carme Porta
Parets d’aigua
Mixta sobre paper, 100 × 130 cm

Títol de l’activitat: Blau + Blau
Data:   Dijous 10 d’octubre de 2013
Hora:   20 h

8

Gràcia
Sant Gervasi
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PROGRAMAʼTGaleria Contrast
C/ del Consell de Cent, 281, 08011 Barcelona
Tel. 93 454 33 93
info@galeriacontrast.com
www.galeriacontrast.com   

De dimarts a dissabte, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h

Els artistes de Galeria Contrast presenten aquesta obra 
conjunta que integra performance al carrer amb l’espai de 
la galeria, amb l’objectiu d’explorar el paisatge urbà en in-
teracció amb l’art actual de Barcelona. Es pretén convertir 
l’espectador o passejant dels voltants de Galeria Contrast 
en un curiós flâneur (vagabund, explorador urbà) durant la 
seva interacció amb les accions previstes pels artistes.

El projecte incorpora tres espais de creació simultanis: 
l’exposició col·lectiva Urbs en transició a la galeria, la inter-
venció i performance en l’espai públic que fa de connector 
amb l’espai privat (galeria), i un audiovisual projectat a la 
via pública que constituirà el punt de trobada entre l’obra 
exposada i les accions enregistrades (transicions flâneurs).

Amadeo Bergés
Caída del cielo (variació apòcrifa), sèrie «Vides íntimes»
Giclée sobre paper Photo Rag Baryta 315 g, 64 × 100 cm
Ed/07

Títol de l’activitat: Transició Flâneur
Data:   Divendres 27 de setembre de 2013
Hora:   20 h 

9

Eixample
Barri Gòtic
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PROGRAMAʼTGaleria Cortina
C/ de València, 248, baixos, 08007 Barcelona 
Tel. 93 487 68 86 
info@galeriacortina.com
www.galeriacortina.com

De dilluns a divendres, de 10.30 a 14 h i de 16.30 a 20 h

Fuck the Poor BCN/12 és la primera part d’un projecte 
d’intervenció a l’espai urbà dut a terme per l’artista danès Tren-
sig l’any 2012 a Barcelona, i que durant els dos propers anys 
es realitzarà també a Istanbul, Londres, París i Nova York. El 
projecte forma part d’una recerca que l’artista fa sobre la pro-
pietat privada i el cos humà com a producte i la seva comer-
cialització.

El projecte se situa en una franja entre la ironia i el sarcasme, i 
pretén ser una invitació a la reflexió. Consisteix a regalar a les 
persones sense sostre una samarreta amb la frase «Fuck the 
Poor» i documentar-ho fotogràficament. Invisibles o ignorats, 
inesperadament aquestes persones es converteixen en porta-
dors d’un missatge que pretén ser irònic, ja que són els pobres 
els qui el comuniquen.
 
A diferents punts clau de la ciutat de Barcelona s’instal·laran 
tendes de campanya que portaran serigrafiat el títol del pro-
jecte, que es podrà visitar a la galeria. L’artista romandrà 
dins les tendes durant unes hores i convidarà les persones 
interessades a descobrir el projecte i conversar-hi. Un cop 
acabada la intervenció, les tendes s’abandonaran i quedaran 
a la disposició de la ciutadania.

Títol de l’activitat: Fuck the Poor BCN/12
Data:   Divendres 4 i dimecres 9 d’octubre de 2013  
Hora:   19 a 21 h

Trensig
Fuck the Poor , 2012
FTP 10

10

Eixample
Barri Gòtic
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PROGRAMAʼTGaleria Esther Montoriol
C/ de la Diputació, 339, 08009 Barcelona
Tel. 93 244 85 21
galeria@montoriol.com
www.montoriol.com

De dimarts a divendres, d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Dissabtes, amb cita prèvia

Hi ha objectes que tenen la capacitat de fer-nos viatjar en 
el temps i recordar una persona, una situació, un sentiment, 
etc. També l’art té aquest poder especial de transmetre sen-
sacions que restaran per sempre més en el nostre imaginari.
El taller que es proposa experimenta amb l’apropiació d’un 
d’aquests objectes per veure com es transforma a partir de 
les nostres experiències vitals i s’acaba convertint en allò que 
ens recorda. Matilde Grau i Aleydis Rispa, artistes de la gale-
ria, ens hi ajudaran.

Títol de l’activitat: Taller d’art contemporani d’Un mirall buit
Data:   Dissabte 26 d’octubre de 2013 
  (inscripció prèvia, màxim 15 famílies)
Hora:   11 a 13 h

Aleydis Rispa 
B.B., 2013
Cianotípia

11

Eixample
Barri Gòtic

Matilde Grau
Simile gaudet simili (Cada cosa es complau en la seva semblant)
Porcel.lana i pa d’or
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PROGRAMAʼTGaleria Espai [b]
C/ del Torrent de l’Olla,158, 08012 Barcelona
Tel. 93 217 10 90 
info@espaib.com 
www.espaib.com
https://www.facebook.com/GaleriaEspaiB

De dilluns a dissabte, de 17 a 20.30 h

Galeria Espai [b], durant les dates de Tardor Art, presen-
ta una exposició en què Pere Manrique reflexiona sobre el 
concepte d’habitatge, les contradiccions que envolten la ne-
cessitat d’aixopluc de l’ésser humà i algunes aberracions i 
disfuncions en què l’home contemporani ha convertit el dret 
a un habitatge digne. 

S’hi podran contemplar peces que van des d’una represen-
tació de l’univers fins a diferents tipus d’edificis, interiors i 
algunes eines de construcció.

Els continguts de la mostra s’ampliaran amb una sèrie 
d’activitats paral·leles: una visita comentada, una narració 
de contes per a públic familiar i el resultat d’un concurs de 
maquetes que el mateix artista ha convocat per a estudiants 
d’arquitectura. Fins i tot els visitants es podran endur a casa 
una obra d’art-objecte en format postal! 

Títol de l’activitat: Home
Data:  Divendres 18 i 25, i dimarts 29 d’octubre de 2013
Hora:   19.30 h 

12

Gràcia
Sant Gervasi
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Pere Manrique
Tirelli   Tècnica mixta, 50 × 20 × 25 cm

Pere Manrique
Casa taronja   Tècnica mixta, 110 × 95 × 45 cm
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PROGRAMAʼTGaleria Estrany · De la Mota
Ptge. de Mercader, 18, 08008 Barcelona
Tel. 93 215 70 51
galeria@estranydelamota.com
www.estranydelamota.com  

De dimarts a divendres, de 10.30 a 19 h
Dissabtes, de 10.30 a 14.30 h

Black Tulip no és un col·lectiu d’artistes, és un paraigua que 
acull de forma anònima propostes de diversa índole amb 
voluntat experimental. Es presenta com un estat transitori, 
un cos abstracte per ser encarnat que desplaça la importàn-
cia de l’autoria per subratllar una experiència directa amb 
l’obra. 

Durant cent dies, Black Tulip ocuparà amb diverses propos-
tes l’espai de la galeria sota el títol genèric Nou origen. El 
projecte consta de quatre fases expositives (5 de setem-
bre, acció inaugural; 26 de setembre, Nou origen, fase I; 26 
d’octubre, Nou origen, fase II; 29 i 30 d’octubre, Nou origen, 
fase III) i tres activitats paral·leles (taller, conferència i fan-
zine), algunes de les quals s’inclouen dins la programació 
de Tardor Art.

Black Tulip
Acció inaugural

Títol activitat:  Nou origen
Data:  Divendres 26 de setembre 
  i dissabte 26 d’octubre de 2013
Hora:   19.30 i 12 h

13

Eixample
Barri Gòtic
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PROGRAMAʼTGaleria H2O
C/ de Verdi, 152, 08012 Barcelona
Tel. 93 415 18 01
galeria@h2o.es
www.h2o.es

De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

¿Fiesta? és la performance que deriva del nou treball de 
Camila Cañeque Mucha mierda.

Es tracta d’una representació del concepte de festa, un re-
corregut per la idea d’inici i final inherent a tota celebració: 
del ritus (del llatí ritus) com a origen, al detrit (del llatí detri-
tus) com a destí. L’acció aglutina causes i conseqüències 
en un sol temps.

De forma paral·lela, l’exposició Mucha mierda mostra el re-
trat d’un territori i la seva cultura popular durant el moment 
d’autocelebració, just quan acaba la festa, però abans que 
tot torni a la normalitat.

Títol de l’activitat:  Fiesta
Data:   Dijous 26 de setembre de 2013
Hora:   20 h 

Camila Cañeque
¿FIESTA?, performance basada en el projecte Mucha mierda, 
2013.

14
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PROGRAMAʼTGaleria Sicart
C/ de la Font, 44, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel. 93 818 03 65 / 629 237 560
galeriasicart@galeriasicart.com
www.galeriasicart.com

De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
Inscripció prèvia. Activitat gratuïta

El projecte que presenta la Galeria Sicart consta de dues 
parts. La primera, coincidint amb la inauguració a la gale-
ria de l’exposició de Lluís Barba, consisteix en una taula 
rodona a l’entorn de l’obra de l’artista. La segona posa a 
l’abast del públic adult el curs Posa’t en forma amb l’art 
contemporani.

El curs, de quatre sessions, té l’objectiu de donar eines 
teòriques i pràctiques a tothom qui tingui interès a en-
trar en contacte amb la creació contemporània. Les ses-
sions conclouen amb un exercici pràctic relacionat amb 
l’exposició de Lluís Barba. 

Títol de l’activitat: Posa’t en forma amb l’art contemporani
Data:   Dissabte 28 de setembre, 
  i dijous 3,10,17 i 24 d’octubre de 2013 
Hora:   De 18.30 a 20.30 h

Lluís Barba
Retrats. René Magritte, 2013
Diasec, 150 × 100 cm

15

Vilafranca
del Penedès
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PROGRAMAʼTGaleria Trama 
C/ de Petritxol, 5, 08002 Barcelona
Tel. 93 317 48 77
natalia@galeriatrama.com
www.galeriatrama.com 

Dilluns, de 16 a 20 h 
De dimarts a divendres, de 10.30 a 14 h i de 16 a 20 h 
Dissabtes, de 10.30 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h

El projecte Make some noise, fet expressament per a 
aquesta edició de Tardor Art, complementa la primera expo-
sició individual de l’artista Javier Vázquez (Albacete, 1984) 
a la Galeria Trama, que es pot visitar del 26 de setembre al 
28 d’octubre de 2013.

Es tracta d’un projecte basat en la incorporació de vídeo i 
àudio a  les pintures  presentades a l’exposició. S’hi exposa 
una reflexió sobre com afecten els mitjans de comunicació 
de massa a la societat juvenil, en un món cada vegada més 
globalitzat, on se’ns bombardeja constantment amb imatges 
estereotipades que formen una moda i una forma de vida. 

Make some noise estableix un diàleg entre l’obra pictòrica 
i la font digital d’on prové (els vídeos projectats procedents 
de YouTube) i permet també observar tot el procés creatiu: 
des del medi digital inicial fins a l’obra pictòrica.

Els vídeos i les obres estaran permanentment exposats du-
rant les dates de l’exposició, i serà el dia de la inauguració 
quan l’artista en persona els presentarà. 

Títol de l’activitat:  Make some noise
Data:   Dijous 26 de setembre de 2013
Hora:   19.30 h 

Javier Vázquez
Fotograma del vídeo Make some noise
50 segons
 

16

Eixample
Barri Gòtic

Agraïments: 
A l’artista Javier Vázquez, per la seva col·laboració i entusiasme per 
participar en el projecte
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PROGRAMAʼTGaleria Valid Foto BCN
C/ de Buenaventura Muñoz, 6, 08018 Barcelona
Tel. 93 486 98 06   
info@validfoto.com
www.validfoto.com

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Dissabtes, d’11 a 14 h 

O.F.N.I. Reloaded consisteix en una exposició amb unes ca-
racterístiques molt especials:

 - Participen en la mostra 40 fotògrafs tant consagrats com 
emergents, els noms dels quals es revelaran poc abans 
de la inauguració.

 - Cada autor presentarà una única obra.
 - El nom de l’autor no s’associarà a la seva obra, per la qual 

cosa l’autoria de cada obra serà desconeguda.
 - Les obres es podran adquirir en licitació, i totes tindran el 

mateix preu de sortida.
 - La variació en el preu de les obres es podrà seguir a tra-

vés d’una pàgina web creada especialment per a aquest 
esdeveniment.

 - El dia de la cloenda es faran públics l’autoria de les obres 
venudes i el seu preu de venda.

Títol de l’activitat: O.F.N.I. Reloaded
Data:   21 i 26 d’octubre
Hora:   19 i 11.30 h

Cartell promocional de l’activitat
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PROGRAMAʼTIL Mondo
C/ de Calàbria, 178, 08015 Barcelona
Tel. 93 188 23 23
ilmondogaleria@gmail.com
www.ilmondogaleria.com

De dimarts a divendres, d’11 a 13.30 h
Dissabtes, d’11.30 a 14 h i de 17 a 20 h

Les accions d’aquest projecte (happenings) tenen la inten-
ció de cridar l’atenció del públic sobre el concepte de tren-
cament de la frontera en l’espai expositiu d’una galeria d’art. 
Es consideren expressions artístiques per elles mateixes, i 
busquen la crítica i la participació espontània.

La galeria fotogràfica Il Mondo, partint de la figura dels ho-
mes-anunci, més establerta en altres països com els Estats 
Units o el Japó, proposa que una selecció d’obres dels seus 
artistes col·laboradors abandoni la frontera de la galeria per 
fer-se publicitat i vendre’s a la via pública. 

Per poder donar sentit a aquesta acció és imprescindible do-
cumentar la reacció del públic. Per això cada home-anunci va 
acompanyat d’un fotògraf que enregistra el transcurs de l’acció. 

Les imatges que participin en l’activitat restaran a la sala i 
quan surtin al carrer una nota explicativa omplirà l’espai buit 
de la galeria. 

Títol de l’activitat: Happening: il mondo hits the streets 
Data:   Divendres 25 d’octubre 
  i 1 de novembre de 2013
Hora:   19 h
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Manel Soria
De la sèrie «Paisatges d’altres mons» 
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PROGRAMAʼTLa Cerverina d’Art
C/ Major, 105, 25200 Cervera (Lleida)
Tel. 678 718 312
info@lacerverinadart.com
lacerverinadart.blogspot.com

Dilluns, dimecres, dijous, divendres i dissabte, d’11 a 14 h i de 18 a 21 h
Diumenges, d’11 a 14 h
Dimarts, tancat per descans setmanal

L’actual context socioeconòmic ens convida a recuperar 
aquelles figures que ens recorden el gran potencial que 
tenim com a societat. Una d’elles és Picasso, un referent 
immutable a escala internacional, de qui es commemora el 
40è aniversari de la seva mort. 

Aprofitant l’efemèride, La Cerverina d’Art té previst organit-
zar diversos actes i una exposició commemorativa. El llegat 
de l’artista malagueny ha romàs en el bagatge de tots en 
forma d’inspiració artisticoestètica. 

L’exposició La mirada de Picasso es basa en la interpreta-
ció de la realitat des d’una visió picassiana i en una lectura 
personalitzada de l’obra de l’artista, per tal de generar una 
fusió entre el caràcter del personatge i la visió individual. 
La perseverança, la resiliència i la bellesa com a argument 
politicosocial són alguns dels eixos que utilitzaran els dife-
rents artistes participants en l’exposició col·lectiva i en les 
activitats programades per plasmar aquesta visió personal.

Títol de l’activitat:  La mirada de Picasso
Data:   Dissabtes 5, 12 i 19, 
  i diumenge 27 d’octubre de 2013
Hora:   19 h 

19

Cervera

Agraïments: 
En especial, a Carles Guitart pel seu suport, orientació i idees; 
també als diferents participants en els actes
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PROGRAMAʼTNogueras Blanchard
C/ de Xuclà, 7, 08001 Barcelona
Tel. 93 342 57 21
info@noguerasblanchard.com
www.noguerasblanchard.com

De dilluns a divendres, de 10.30 a 19 h

Activitat concebuda pel col·lectiu Dilluns al Sol a la manera 
d’una tribuna lliure protagonitzada cada cop per diferents 
pensadors als quals, durant 10 minuts, se’ls convida a ex-
pressar allò que pensen sobre la temàtica que se’ls propo-
sa. 6 x 10 és una activitat que, lluny de voler convertir-se 
en la part visible d’una plataforma de savis, neix amb el 
desig d’esbossar la ciutat a través de la veu i el pensament 
d’aquells que, qüestionant-se allò que fan, donen sortida a 
una visió crítica de la realitat, creativa i amarada de nous 
estímuls. 

Títol de l’activitat: Sobre fonaments de cartó pedra
Data:   Dilluns 7 d’octubre de 2013
Hora:   19 h 

Valentín Roma durant la seva participació al 6 x 10
Cedit per Fundació Suñol
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Agraïments: 
Fundació Suñol, Dilluns al Sol 32.
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Plànol d’ubicació 
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Plànol d’ubicació 
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VERDÚ REUSC/ de la Font, 20 · 25340 Verdú (Lleida) C/ de Campoamor, 2 · 43202 Reus (Tarragona)

LLEIDA VILAFRANCAC/ de Cavallers, 31 · 25002 Lleida  C/ de la Font, 44 · 08720 Vilafranca Penedès

TERRASSA CERVERAC/ de la Palla, 10 · 08221 Terrassa C/ Major, 105 · 25200 Cervera (Lleida)
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19

4
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Gremi de Galeries d’Art de Catalunya (GGAC)
El Gremi de Galeries de Catalunya és l’associació de gale-
ries d’art més antiga d’Espanya. Fundada el 1978 i vinculada 
al mercat amb més de cent membres distribuïts arreu del 
territori català, manté actualment un creixement constant.

Associació Art Barcelona (Abe) 
Associació que va ser fundada l’any 1990. Les seves acti-
vitats giren a l’entorn del descobriment, la defensa i la di-
vulgació de l’art contemporani. Al maig de 2013, Galeries 
Independents d’Art de Catalunya (GIC) es fusiona i passa a 
formar part d’Art Barcelona.  

Associació (art) Catalunya
Associació creada al gener de 2002 unint grup de galeries 
catalanes interessades a dinamitzar la creativitat i difondre 
l’art contemporani per tot el territori català. 

Les associacions organitzadores
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Amb el suport 

Organitzat per:

On pots estar sempre informat

Gabinet de Premsa Tardor Art 2013
Elvira Ràfols
erafols@errecomunicacio.com
699 92 55 69
www.tardorart.com
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