PASSEU, PASSEU!
JORNADA DE PORTES OBERTES D’EART
ESPAI D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA I CREACIÓ CONTEMPORÀNIA

Experimentem amb l’ART obre les seves portes i us convida a conèixer de ben a prop
l’espai EART! Dissabte 10 de juny d’11h a 15h i de 17h a 22h podreu venir a visitar-lo i
participar en les diferents activitats que us trobareu. L’objectiu de la jornada és
mostrar el treball que fa l’associació en l’àmbit de l’art i l’educació.

Durant tot el dia podreu passejar per tot l’espai EART on us trobareu mostres,
activitats, música... Pel matí us convidem a participar en una activitat a càrrec de
l’artista-educadora Berta Ayuso, adreçada al públic familiar i general, que proposa
dinamitzar tot l’espai. A la tarda podreu assistir a diverses accions dels artistes
residents Y. Sue Park, Consol Llupià i Taka.

A més amés, totes les aules d’EART estaran obertes al públic i podreu visitar-les quan
vulgueu, així com els tallers dels artistes de la residència EART, on hi haurà moltes
coses preparades per vosaltres!

Els tallers que podreu veure durant les portes obertes són:
Taller 1/ Consol Llupià
Taller 5/ Alba Mayol-Curci
Taller 6/ Estocafich i El don Guillermo
Taller 7/ Y. Sue Park
Taller 9/ Nora Mugarza
Taller 10/ El Trastero
Taller 11/ Laia Nuñez i Marta Bellvehí
Taller 12/ Dublab.es
Taller 13/ Takast & Co
Taller 14/ Sinapsis i Montse Valls
Taller 15/ Joana Rosa, María Jesús Olivos i Diego G.

La jornada de portes obertes finalitzarà amb el concert LLANÇA SOSUN feat KAGUDA
YURA i una sessió de DJ a càrrec de Dublab.es, artistes residents. Us ho perdreu?

Podeu consultar el programa d’activitats aquí

Experimentem amb l’ART és una entitat educativa que treballa a partir de l'art
contemporani i els processos creatius entesos com a eina per fomentar la capacitat
crítica i creativa de les persones. L'activitat principal de l'entitat és la conceptualització
i realització de projectes artisticoeducatius diversos, així com la gestió de l'Espai EART.
Un espai plurifuncional que obre nous camins en la recerca i l’experimentació de
diversos vessants del món de l’art i l’educació. És a dir, un lloc de trobada d’artistes,
públic i maneres de fer i pensar el fet artístic per generar diàleg, reflexió i esperit crític.
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