Centre Cívic Urgell

ART I ESPAI PÚBLIC

maig - juny - juliol de 2019
CONFERÈNCIA COM INCIDEIX L’ART EN L’ESPAI PÚBLIC?
Dilluns 6 de maig a les 19.30 h
A càrrec de Martí Peran, professor de Teoria i Crítica d’Art a
la Universitat de Barcelona.
RUTA D’ART URBÀ AL POBLENOU
Dissabte 18 de maig a les 11 h
A càrrec de Rebobinart. Activitat amb inscripció prèvia.
Consulteu el web ccurgell.cat
TALLER FES LA TEVA PRÒPIA CIUTAT INVISIBLE
Dilluns 20 de maig a les 18 h
A càrrec de Marta Mestre, dissenyadora gràfica.
Activitat amb inscripció prèvia. Consulteu el web ccurgell.cat

12+1 | MOSTRA D’ART URBÀ CONTEMPORANI
Del 6 de juny al 4 de juliol
Inauguració 6 de juny a les 19.30 h
12+1 és una iniciativa impulsada per la Fundació Contorno
Urbano que dona veu a 12 artistes al llarg de l’any. Iniciat el
2015, el 12+1 porta ja quatre anys creant galeries d’art a cel
obert: cada mes, un artista pinta sobre el mateix mur, recreant
una situació intrínseca de l’art urbà: quan una nova obra es
crea, una altra es destrueix. En aquesta exposició, recollim
alguns dels processos creatius dels murals més interessants
que els artistes han creat aquests últims anys, on la diversitat
d’estils, formes i colors és protagonista, com és habitual en
l’art urbà. Artistes: Margalef, Musa 71, Ibie, Pouvelle, Anna
Repullo, Núria Toll, Verge amb nen i Xavi Ceerre.

Centre Cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145 · 08036 Barcelona · Tel. 934536480 · ccurgell.cat · info@ccurgell.cat · @ccurgell · facebook.com/
Centrecivicurgell · Horari sala d’exposicions: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 16.30 a 21.30 h, dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Districte de
l’Eixample

fotògrafa: Clara Antón ©

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular
l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD. L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Lúdic 3 S.C.C.L i el seu delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L.
(www.uneon.es). Lúdic 3 S.C.C.L c. Diputació 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. ludic3@ludic3.cat.

