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Mapa dels tallers oberts. Gaudeix de la teva ruta de l’art!

tallers oberts barCelona 2014
GrÀCia

exposiCió síntesi
6 de MaiG a l’1 de junY

Segueix-nos a instagram @afad_associacio i participa en el concurs de 
fotografia. La millor foto rebrà un lot de material artístic de casa Piera. 
Penja la teva foto amb el hashtag: #tallersoberts

ConCurs: 
preMi a la Millor foto

Convidem a tots els artistes de Catalunya a participar en les jornades del 2014 obrint les portes del vostre 
taller virtualment. Entreu a facebook.com/tallersobertsbcn i consulteu les bases. Amb les imatges rebudes 
farem un vídeo crowcreated que penjarem a les xarxes socials! Recollida d’imatges: fins el 31 de maig!

tallers oberts CatalunYa:
situa’t en el Mapa de CatalunYa!

selecció d’obres participants
a tallers oberts barcelona
cEnTRE D’ART SAnTA MònicA: 
La Rambla 7
Dmts a Ds: 11a 21h
Dg i festius: 11h a 17h. Dll tancat
inauguració : 6 maig a les 19:30h

dG 25 MaiG
10-14H/17-20H

ds 24 MaiG
10-14H/17-20H
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punt d’inforMaCió

inauGuraCió
tallers oberts GrÀCia 
Dv. 23 a les 20h

unTiTLED Bcn
Topazi 14
Horaris: 10 a 14h / 17 a 20h

Continua les
Visites als tallers

de poblenou i 
sarriÀ.

taMbé oberts
aquest Cap de 

setMana!



llistat d’artistes. Busca el seu taller al mapa!
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M. Cristina Vilardell i joVé
Dibuix amb tinta xina, aquarel·la 
líquida i retolador 
c/ Astúries, 13 2n 2a
mcvilardell@gmail.com 

la Casa de la espiral
Joieria, escultura, dibuix i pintura. 
Joies d’autor. Pintura a l’oli, a l’acrílica
i al vi. Escultura en ferro
c/ Astúries 78, baixos 1r
casaespiral.com

Valentina falCHi artistiC 
jeWellerY
Joieria artesanal
c/ congost 43-45
falchi.v@gmail.com
valentinafalchi.com 
facebook.com/valentinafalchi.
artisticjewellery

iÑaki saloM
Joieria, pintura i escultura
c/ Diluvi, 2 bis
info@inakisalom.com
inakisalom.com

MarC oller (MarCus)
Pintura
c/ Gran de Gràcia 154, 4rt 1a
marcus@marcus.cat
marcus.cat

el diluVio uniVersal
Il·lustració i disseny gràfic 
c/ Guilleries 3 
hola@eldiluviouniversal.com 
eldiluviouniversal.com 

xtudio julio arriaGa
Pintura i estadi de futbol
c/ La Perla 10, local 2  
julioarriaga@gmail.com
julioarriaga.com

la Capsa de Colors
Espai de creativitat
c/ Pare Lainez 15, baixos
(tancat el diumenge)
info@lacapsadecolors.com 
lacapsadecolors.com

elsa inzunza - zz de inzunza, 
taller i botiGa
Joieria creativa
c/ Penedès 3, baixos 2
zzdeinzunza@gmail.com
zzdeinzunza.blogspot.com

isabel tristán oCHoa - 
zz de inzunza, taller i botiGa  
Joieria contemporània
c/ Penedès 3, baixos 2
info@tristanochoa.com
tristanochoa.com

aMato sole furniture & desiGn
Taller de disseny i fabricació 
de mobles a mida
c/ Perill 39, esquerra
info@amatosole.com
amatosole.com

Granja GrÀfiCa 
Impressió artesanal, tipogràfica 
i letterpress
c/ Perill 39, dreta
info@granjagrafica.com
granjagrafica.com
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taller perill
Espai-taller dedicat a joieria 
contemporània: cursos i projectes
c/ Perill 41
tallerperill@gmail.com
tallerperill.com

Carla tabora
Fotografia i pintura
c/ Romans 37 
carla@carlatabora.com
carlatabora.com
facebook.com/carlataboravisualartist

Conxa isern
Pintura, tinta i acrílic 
sobre paper japonès  
c/ Romans 37
isernconxa@gmail.com
www.conxaisern.com 

luCHoHino
Pintura i gravat
c/ Sant Salvador 64
luchohino@gmail.com
www.luchohino.com

jean-franÇois desbordes
Pintura
c/ Santa Rosa 25, baixos dreta 
jfdaddoc@wanadoo.fr
jfdesbordes.com

foMent GraCienC de les arts
Pintura a l’oli, pintura sobre roba, 
dibuix i pastel, escultura i aquarel·la
c/ Sant Pere Màrtir 9-11, baixos 
fomentgracienc@gmail.com
bellesarts-f-gracienc.blogspot.com

M. dolors just, estudi tèxtil (1700 bCn) 
Teixit manual 
c/ Sors 36, 2n 1a
md@mariadolors.net
mariadolors.net

CarMe Cardona (1700 bCn)
Dissenyadora de roba
c/ Sors 36, ent 2a
carmecardonabcn@hotmail.com 

estudio 14 soledad sendin
Dibuix, il·lustració, animacions, objectes, 
instal·lacions 
c/ Topazi 14, local 1
soledad_sendin@yahoo.es
artessendin.blogspot.com.es

estudio 14 franCesCa MaresCa
Ilustració, pintura, litografies i ceràmica
c/ Topazi 14, local 1    
framaresca@hotmail.it
francesca-maresca.com

estudio 14 Yonat Vaks
Pintura, dibuix i bijuteria
c/ Topazi 14, local 1    
yonatvaks@gmail.com
yonatvaks.com

raMon soler fornt
Pintor, aquarel·lista
c/ Topazi 15, 1r
r.soler.fornt@gmail.com
blausart.com

untitled tallers
Disseny, joieria i pintura
c/ Topazi 14, baixos dreta
info@untitledbcn.com
unitledbcn.com
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CHarnela - enquadernaCió 
Escola-taller d’enquadernació 
i restauració de llibres 
c/ Tordera 8 
charnela@ya.com 
charnela-enquadernacio.com

G de joies
Joieria artística artesanal
c/ Torrent de l’Olla 68 
gdejoyas@yahoo.es
gdejoies.com

estudi de pintura Àlex prunés
Pintura
c/ Torrent de les Flors 24, local 1
info@alexprunes.com
alexprunes.com

assoCiaCió artesans de GrÀCia
Oficis i activitats diverses 
Informació de l’associació 
c/ Torrent de les Flors 56. 
info: c/ Sors 36, 2n 1a
associacio@artesansdegracia.com
artesansdegracia.com

experiMenteM aMb l’art, 
residènCia eart 
Processos interdisciplinaris i educatius
c/ Torrijos 68   
entra@experimentem.org
experimentem.org
escolaeart.wordpress.com

ViCtÒria ibars - 63 botons
Ceràmica, filferro, escultura i botons
c/ verdi 63
victoriaibars@yahoo.es
victoriaibars.com
63botons.blogspot.com 

ÀnGels HidalGo 
Interiorisme - Pintura
c/ Joan Blanques 23, 2on 1a 
angels@angelshidalgo.com
angelshidalgo.com

laura roCa
Pintura
c/ Padilla 383, 1r  1a  
lroca009@gmail.com
laurarocacodina.com

CHelsea daVine
Pintura i escultura
c/ carolines 15, baixos
chelseadavine@me.com 
chelsea-davine.com 

odile Moreno
Dibuix i ceràmica
c/ carolines 15, baixos
odilemoreno@gmail.com
odilemoreno.tumblr.com

eVa CeraMiCa
Ceràmica
c/ Astúries 95
eva@evaceramica.es

Mireia Mateo - ars GrÀCia
Pintura
c/ Planeta 5, local
mireiamateo@yahoo.com
mireiamateo.wordpress.com
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aCtiVitats dels artistes. Mira el calendari i participa!

> Els artistes han preparat un munt d’activitats per aquest dies!
> Concerts, exposicions, tallers per a nens i nenes, xerrades, vermut...

dia Hora aCtiVitats lloC (mira núm. al mapa de ruta)

dimarts 6 19:30h Inauguració Tallers Oberts Barcelona i de l’exposició Síntesi.
Centre d’art santa MÒniCa
c/ La Rambla 7 

divendres 23 20h Inauguració de exposicó d'artistes de Gràcia!
untitledbCn 
c/ Topazi 14, baixos dreta 25

divendres 23 18 a 20h

Mostra del Projecte SocializArte: Treballs realitzats per persones amb 
Trastorn Mental Sever atesos per l’Associació ARAPDiS del barri de 
Gràcia, que venen un dia a la setmana a l’espai creatiu a desenvo-
lupar de manera autònoma la seva creativitat. És una activitat inclu-
siva, oberta a tothom, per compartir i fer visible la malaltia mental. 
La mostra estarà oberta tot el cap de setmana.

la Capsa de Colors 
c/ Pare Lainez 15, baixos 8

dissabte 24 

10:30 a 12:30h Activitat dirigida a públic familiar “Art en obert”.
experiMenteM aMb l’art 
c/ Torrijos 68 30

11:30 a 13h 17:30 
a 19h

És un espai per venir plegats petits i grans a fer d’artistes. Hi haurà 
taller de pintura i de fang. (A partir de 3 anys).

la Capsa de Colors
c/ Pare Lainez 15, baixos 8

11 a 13:30h

“Taller: Joies que deixen empremta”. Per nens i nenes entre 7 i 12 
anys. Farem un breu recorregut pel concepte de joieria contem-
porània, coneixereu un taller de joieria i veureu peces de diferents 
artistes. Després els participants realitzaran la seva pròpia joia a partir 
dels materials disponibles en el taller, amb el tema “L’empremta”. 
Us emportareu posada la vostra joia. A càrrec de Lourdes Carmelo. 
Preu: 15€.

taller perill
c/ Perill 41 13

17 a 19h

“Qui va dir por?” Una sessió express d’immersió per persones amb 
inquietuds creatives que vulguin trencar el gel i començar a treballar 
en el camp de l’art visual amb la finalitat de descobrir el propi llen-
guatge expressiu. A càrrec de Fátima Tocornal. Preu: 15€.

taller perill
c/ Perill 41 13

18h
Collage col·lectiu. Al final qui vulgui podrà emportar-se un tros del 
collage per 5€ que servirà per cobrir les despeses de material.

Carla tabora
c/ Romans 37 14

11 a 14h
17 a 20h

Taller de pintat de paper marbrejat. Preu: Infantil 1€, adult 2€.
CHarnela - enquadernaCió 
c/ Tordera 8 26

horari 
de tallers

Taller de tapís i teixit. Preu: 2€.
M. dolors estudi tèxtil 
(1700 bCn)
c/ Sors 36, 2n 1a

19

diumenge 25

11 a 14h
17 a 20:30h

Aprèn a crear la teva pròpia joia en cera modelable i explicació 
del procés de fundició a la cera perduda per poder-la transformar 
en metall.

G de joies 
c/ Torrent de l’Olla 68 27

12h
Taller per a nens: aprèn a construir animals amb diferents materials 
i pintar-los. yonat i F. Maresca.

estudio 14 
c/ Topazi 14, local 1

22
23

17h
Gran Dibuix, la galeria untitledBcn cedeix el seu terra a la gent per 
fer el que vulgui!

untitledbCn 
c/ Topazi 14, baixos dreta 25

11 a 14h
17 a 20h 

Taller d’enquadernació: es realitzarà una llibreta d’un quadernet, amb 
cosit vist i folrada de paper marbrejat. 
Preu 3€ (a partir de 4 anys).

CHarnela - enquadernaCió 
c/ Tordera 8 26

horari 
de tallers

Taller de tallar i fer un davantal. Preu: 2€.
Carme Cardona i M. Dolors Just.

M. dolors just
estudi tèxtil (1700 bCn)
c/ Sors 36, 2n 1a

19

divendres 23 
dissabte 24

11 a 14h 
17 a 20:30h

Recorregut pel procés creatiu i artesà d’una col·lecció de joies.
G de joies 
c/ Torrent de l´Olla 68 27

divendres 23
dissabte 24
diumenge 25

dv: 17 a 20h 
ds, dg: 10 a 14h 
i 17 a 20h

Joies Perilloses. Exposició dels treballs realitzats al Taller Perill: Joies.
taller perill
c/ Perill 41 13

dv: 17:30 a 19:30h
ds, dg: 12 a 14h i 
17:30 a 19:30h  

Per fomentar la creativitat i la sensibilitat vine i t’ensenyaren  a fer la 
teva pròpia obra amb aquest material. Preu: 10€.

ViCtÒria ibars -  63 botons 
c/ verdi 63 31

dissabte 24
diumenge 25

ds: 17 a 19h
dg: 11 a 13h

Petit taller de color per a nens.
ÀnGels HidalGo
c/ Joan Blanques 23, 2n 1a 32

horari 
de tallers

Petita exposició d’aquarel·les.
raMon soler fornt
c/ Topazi 15, 1r 24

Amb una premsa tipogràfica estarem imprimint una composició amb 
tipus mòbils de plom i il·lustracions. Vine a imprimir amb nosaltres i 
emporta’t la teva postal!

Granja GrÀfiCa 
c/ Perill 39, dreta 12

Petita exposició en casa modernista!
M. Cristina Vilardell i joVé 
c/ Astúries 13, 2n 2a 1

Exposició i mercat d’art.
estudio 14 
c/ Topazi 14, local 1

21
22
23

Mostra de pintura a l’oli, aquarel·la, escultures i dibuix.
foMent GraCienC de les arts 
c/ Sant Pere Màrtir 9-11, baixos 18


