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Carles Bros · Escultura
Fes punta al llapis
Del 15 de febrer al 5 de juliol de 2020

Castell de Benedormiens · Castell d’Aro

Les sales municipals d’art ocupen actualment les estances
d’aquesta construcció medieval, origen de la vila i baluard de
la Vall d’Aro, documentada des de l’any 1041. Se’n conserva la
part més antiga, del segle XII, i d’ençà de 1983 és la seu de les
principals exposicions al municipi. Conjuntament amb l’església
i els carrers del nucli antic de Castell d’Aro, està catalogat com a
Bé Cultural d’Interès Nacional.

Castell-Platja d’Aro · 2020
Del 29 de febrer al 29 de març de 2020

Glòria Muñoz · Pintura
ES

Del 4 d’abril al 3 de maig de 2020

Las salas municipales de arte ocupan actualmente las estancias
de esta construcción medieval, origen del pueblo y baluarte de
la Vall d’Aro, documentada desde el año 1041. Se conserva la
parte más antigua, del siglo XII y a partir de 1983 es la sede de
las exposiciones en el municipio. Conjuntamente con la iglesia
y las calles del casco antiguo de Castell d’Aro está catalogado
como Bien Cultural de Interés Nacional.
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Visita’ns als nostres llocs web
Segueix-nos a les xarxes socials
Descobreix-nos a youtube
Actualitza’t al newsletter

Les salles municipales d’art occupent actuellement les pièces
de cette construction médiévale, origine de la ville et bastion
de la Vall d’Aro datant de l’an 1041. On en conserve la partie la
plus ancienne du XIIe siècle et depuis 1983, c’est le siège des
principales expositions dans la commune. De même que l’église
et les rues de la vieille ville de Castell d’Aro, la bâtisse est classée
Bien Culturel d’Intérêt National.
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The municipal art galleries currently occupy the rooms of this
medieval construction, the origin of the town and stronghold of
Vall d’Aro, documented since 1041. Here, the oldest part, dating
from the 12th century, is conserved and since 1983, it has been
the centre for the main exhibitions in the municipality. Together
with the church and streets of Castell d’Aro old town, it is listed
as a Cultural Asset of National Interest.

CASTELL DE BENEDORMIENS

PLATJA D’ARO

CAT
El calendari expositiu del Castell de Benedormiens per
aquest 2020 ha començat amb dues exposicions que
tenen l’objectiu de promoure i divulgar la importància de
la participació ciutadana en l’acció cultural local.
Si el mes de febrer ha estat el dels artistes locals vinculats
a les arts plàstiques, del 29 de febrer al 29 de març arriba
el torn dels artistes locals vinculats al tapís.
Els fils i les llanes de colors substitueixen els olis, grafits,
aquarel·les i materials de la terra. Les mans, hàbils i
precises dels nostres artistes prenen el control del teixit
per donar-hi forma, per dibuixar paisatges, somnis, camis
i desitjos.
A l’Exposició de Tapís hi trobareu una trentena de tapissos
d’artistes membres de l’Associació de Tapís de CastellPlatja d’Aro i S’Agaró i de l’Associació de Tapís d’Alt Lliç i
Cistelleria Artesana del Baix Empordà.
Mereixen una especial menció els tres tapissos realitzats
pels alumnes de les escoles Vall d’Aro i Els Estanys sota el
mestratge de membres de l’Associació de Tapís de CastellPlatja d’Aro i S’Agaró. Gràcies a tots i totes les que heu
dedicat el vostre temps a ensenyar a tots aquests nens
i nenes, l’art del tapís. Picasso no anava gens errat quan
deia que “Cada nen és un artista. El problema és com
continuar sent un artista quan creixi”. Segur que els hi
heu donat una eina més per no perdre aquest do que
tenen tots els infants.
Sigueu totes i tots benvinguts a aquesta Exposició de
Tapís que ha estat possible gràcies a la implicació de tots
aquests mestres de l’art tèxtil de casa nostra.
Maurici Jiménez Ruiz
Alcalde
Del 29 de febrer al 29 de març de 2020
Caps de setmana i festius 10-13 h i 17-20 h
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Exposición de Tapices
Las manos hábiles y precisas de nuestros artistas toman el
control del tejido para darle forma, dibujar paisajes, sueños,
caminos y deseos. En la Exposición de Tapiz encontrará una
treintena de tapices de artistas miembros de la Associació
de Tapís de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró y de la Associació
de Tapís d’Alt Lliç i Cistelleria Artesana del Baix Empordà,
así como de alumnos de la Escuela Els Estanys de Platja
d’Aro y de la Escuela Vall d’Aro de Castell d’Aro.
Del 29 de febrero al 29 de marzo de 2020
Fines de semana y festivos 10-13 h y 17-20 h

FR
Exposition de Tapis
Les mains habiles et précises de nos artistes prennent
le contrôle du tissu pour lui donner forme et dépeindre
paysages, rêves, chemins et désirs. L’Exposition de Tapis
présente une trentaine de tapis d’artistes membres de
l’Associació de Tapís de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró et
de l’Associació de Tapís d’Alt Lliç i Cistelleria Artesana del
Baix Empordà, ainsi que d’élèves de l’Escola Els Estanys
de Platja d’Aro et de l’Escola Vall d’Aro de Castell d’Aro.
Du 29 février au 29 mars 2020
Week-ends et jours fériés 10h-13h et 17h-20h
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Tapestry Exhibition
The skilful and adept hands of our artists take control of
the fabric to give it shape, to draw landscapes, dreams,
journeys and desires. In the Tapestry Exhibition you will
find some thirty tapestries by artists who are members of
the Castell-Platja d’Aro and S’Agaró Tapestry Association
and the Baix Empordà High-Warp Tapestry and Artisan
Basket-Weaving Association, as well as students from the
Els Estanys school in Platja d’Aro and the Vall d’Aro school
in Castell d’Aro.
From 29th February to 29th Mars 2020
Weekends and public holidays 10 am-1 pm and 5 pm-8 pm

Exposició de Tapís

Exposició de Tapís

Alícia Santiago
Alumnes Escola Els Estanys
Alumnes Escola Vall d’Aro
Angela Chavero
Anna Baklanova
Antonia Casas
Carmen de Castillo
Carmen Fuertes
Charo Silveira
Claire Denoyette
Francesca Rigau
Glòria Comas

Imma Pou
Isabel Chavero
Llani García
Mª Dolors Pueyo
Mª Gracia Rica
Manoli Jardón
Maria Paz López
Mercè Paytuví
Miquel Villanueva
Sònia Sancho
Tatiana Shulgina
Willy Wassink

