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

tallers oberts barCelona 2014
sarriÀ
dV 23 MaiG
16-20H

ds 24 MaiG
11-14H/16-20H

dG 25 MaiG
11-14H

punt d’inforMaCió

inauGuraCió tallers
oberts sarriÀ 
Dv 23 a les 13.30h 
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cASA ORLAnDAi 
c/ Jaume Piquet 23
casaorlandai.cat 
Dilluns a divendres: 10 a 22h
Dissabtes: 11 a 14h / 16 a 21h

Continua les
Visites als tallers

de poblenou i 
GrÀCia.

taMbé oberts
aquest Cap de 

setMana!

punt
d’inforMaCió

AJunTAMEnT DEL DiSTRicTE
Plaça del consell de la vila 7
bcn.cat
   

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

exposiCió
inteGr’art

à, artistes visuals de sarrià 
dedica cada any aquesta 
exposició a una persona o 
grup susceptible de patir risc 
d’exclusió social.

Amb la il·lusió d’integrar 
aquestes minories a través 
de les seves expressions artísti-
ques, inTEGR’ART és una crida 
a la conscienciació social, 
la participació i convivència.  
Exposició de “La casa de 
Carlota”. El primer estudi de 
disseny format per creatius 
amb discapacitat i joves 
estudiants de disseny amb 
l’objectiu de sumar talent, 
normalitzar i integrar al mercat 
laboral les diferents capacitats 
individuals de cada persona i 
no les seves discapacitats.
Podeu veure els seus treballs 
a casa Orlandai, del 23 de 
maig al 6 de Juny 2014.
lacasadecarlota.org

cASA ORLAnDAi 
c/ Jaume Piquet 23
Del 23 de maig al 6 de juny
Dilluns a divendres: 10 a 22h
Dissabtes: 11 a 14h / 16 a 21h



llistat d’artistes. Busca el seu taller al mapa!

la Casa de Carlota
Disseny i +
c/ Jaume Piquet 23
lacasadecarlota.org 

tanGraM, espai polièdriC
Pintura, dibuix i instal·lacions
c/ Mañé i Flaquer 21
binobart.wordpress.com
mireiacifuentes.es
    
nuria tiana
Pintura
c/ Demestre 2, baixos
nuriatiana.blogspot.com 

isa tulla
Pintura
c/ Demestre 2, baixos
isatulla.blogspot.com  
 
estela Guitart
Joieria contemporània
Pg. Manuel Girona 48, semi-sot. 1a
estela.guitart@gmail.com  
  
jek-taller de restauraCión
Restauració de mobles
c/ cornet i Mas 47
gallarj3@gmail.com

katja sCHMidt-GarVe
Pintura
c/ cornet i Mas 32
ksgarve.com
    
rosa Ma. torralba
Pintura i Art-teràpia
c/ cornet i Mas 32
rosatorralba.es

teresa Mas de roda
Fotografia i dibuix a bolígraf  
Pl. Sant Vicenç de Sarrià, 11 garatge
byteresamasderoda.com  
  
fabienne Yot
espai d’art puntoaparte
c/ Calàndries 10
puntoaparte.eu
    
Gerbard 
Exposició “El Taxidermista”
c/ ivorra 24 
gerbard.com
    
eduard palaus benet
Escultura
c/ ivorra 24
obsoleto2005@hotmail.com  
  
ana tiana
Pintura
c/ Major de Sarrià 50
anatiana.com
    
a peu de pÀGina
Llibreria
c/ Major de Sarrià 50
apeudepagina.com   
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Gisela bosoM i diuMenjó
taller proartis
conservació-restauració de bens culturals
c/ clos de Sant Francesc 12, baixos 2a
proartis.restauracio@gmail.com

iMMa barba
Pintura
c/ Gresolet 14, local B
immabarba.com

Marian lopez-plana
Pintura, gravat, sedes i bijuteria
c/ Carmen Karr 14, baixos A
marianlopezplana.com
    
lu brunet 
Pintura 
c/ Carmen Karr 14, baixos A
sinestesiaparalossentidos.blogspot.com.es

Mb Maite boHiGas 
Joieria i orfebreria 
c/ Carmen Karr 14, baixos A
mbmaitebohigas.wix.com/joies   
 
pHilip stanton
Pintura i disseny
c/ Avió Plus-ultra 35
philipstanton.com

esCola traÇ
centre d’art
c/ Paletes 3, baixos
escolatrac.com
Horaris: de dll a dv de 9 a 13:30h 
i de 16 a 21h. Ds 24 de maig, de 11 a 14h  
 
ViCtoria de VillalonGa
Ceràmica i escultura
c/ canet 22, 1r
victoriavillalonga@hotmail.com  
 
pintors Canet 22
Pintura
c/ canet 22
pilarcarceles7@gmail.com
ute-rebholz.com
    
selMa leal leara atelier 
Joieria artística 
c/ Pedró de la creu 7
selmaleal.blogspot.com   
 
sandrine de Montard
Joies
c/ Mare de Déu de núria14, baixos
sandrinedemontard.com 

pHYllis alter
Pintura
c/ Mare de Déu de núria 7, 5è 1a
phyllisalter.com

lluís Carulla
Escultura
c/ clos de Sant Francesc 14, baixos 
lluis_cr@hotmail.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...

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

dijous 22 21h
inauguració de l’exposició dels treballs dels tallers d’adults.
Dibuix/pintura, ceràmica, escultura, plàstica, procediments 
i gravat.

traÇ 
c/ Paletes 3, baixos 21

divendres 23

13:30h inauguració de les Xii jornades de Tallers Oberts dels artistes visuals 
a Sarrià. Esteu tots convidats! Casa orlandai

c/ Jaume Piquet 23
13:30h inauguració inTEGR’ART.

Exposició de La casa de carlota.

a partir de 
les 17 i fins 
les 19h

Taller de scrapbook.
Scrapbook per nen@s de 6 a 12 anys.
Núria Tiana impartirà un taller d’aquesta nova i creativa tècnica.

taller de pintura
c/ Demestre 2, baixos 3

19h Visita Guiada als Tallers de Sarrià. Sortida: Casa orlandai
c/ Jaume Piquet 23

dissabte 24

12 a 14h

“Pintant racons del nostre carrer”. 
Concurs. Tècnica aquarel·la. Adults a partir de 18 anys. Joves a 
partir de 13 anys. Nens a partir de 7 anys.
Premi: Una sessió setmanal durant un mes del taller de dibuix i 
pintura. Les bases es publicaran al facebook de TRAç. 
Activitat guiada per TRAç.

Plaça del consell de la vila

12:30h Inauguració exposició “Assentaments Humans”.
Ceràmica artística de Montse Artés.

tanGraM, espai polièdriC
Mañé i Flaquer 21 2

18:30h

Visita i explicació del projecte de restauració del retaule de la 
Verge del Roser, Patrona de Sarrià.  
El Taller de Restauració ProArtis ens farà una visita guiada del 
patrimoni de la Parròquia de Sant Vicenç.
Explicació de la campanya de micro mecenatge que s’està 
duent a terme per restaurar aquest magnífic retaule quatricente-
nari d’Agustí Pujol; un dels més valuosos del barroc català.

Església de Sant Vicenç de Sarrià
Plaça de Sarrià

19h Visita guiada als tallers de Sarrià. Sortida: Casa orlandai
Jaume Piquet 23

20h Concert. Celebrem els 15 anys de Gerbard del 24 maig 1999 
al 24 maig 2014.

Gerbard
ivorra 24 11

diumenge 25

10:30h
Pintem un Mandala per a la Pau. 
Tots els participants pintaran un mandala com a símbol d’unió, 
creativitat i alegria. Per a totes les edats. Activitat guiada per 
Rosa María Torralba. Taller La Carbonera.

Plaça Sant Vicenç de Sarrià

11:30h

“Dibuixa el so dels contes.” 
Dibuix i musicoteràpia. En aquesta activitat, els nens pintaran un 
conte explicat mentre sonen els concs tibetans de la ma de la 
art-terapeuta, que potenciaran a través de les vibracions, la seva 
creativitat. Activitat i Música: irene Pérez. Per nens a partir de 5 
anys.

llibreria a peu de pÀGina 
Major de Sarrià 50 14

11h Visita guiada als tallers de Sarrià. Sortida: 
plaÇa Consell de la Vila

12h
“Danza Semm, danza para la Paz”.  
Interpreta: Danza Duende Catalunya
Coordina: Rosa María Torralba

Plaça Sant Vicenç de Sarrià

16:30h Reportatge documental del Taxidermista. 
(TVE2 “Botigues i Botiguers” 1987). Entrada lliure.

Gerbard
ivorra 24 11

del 23 maig 
al 15 juny 12h

Exposició: El Taxidermista de 1898 a 1991, memòria de la “Antigua 
casa Soler Pujol” de la Plaça Reial núm. 8.
Agraïm la col·laboració de Fundació Setba i la Família Palaus.

Gerbard
ivorra 24 11

TOTES LES AcTiviTATS SÓn GRATuÏTES. 
En cas de pluja, consultar al web: tallersobertssarria.wordpress.com o a facebook: artistes visuals de Sarrià
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