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ESPAI CASINET
Marc Anguera.
“Del negre al
píxel”
Art jove
Del 10 de gener
al 2 de febrer.
Amb l’actuació
de la formació
musical Remolke

Santiago Sierra.
Presos polítics
en l’Espanya
contemporània
Del 14 de febrer al
8 de març

Col·lectiu
Mural Jam.
Art jove
Del 30 de maig
al 21 de juny

Loop Discover: “La Terra que
compartim”. Videoart
Del 25 de
juny al 26 de
juliol

Xavier Rodés.
Una proposta
de retrospectiva
Del 18 de setembre
a l’11 d’octubre

Núria Melero.
Gravats
Del 20 de març al
13 d’abril

Jornades FEM
Del 23 d’octubre
al 15 de
novembre

Batxillerat
artístic IES
Mediterrània.
Art jove
Del 24 d’abril al
17 de maig

Festival de Creació
Contemporània Brama
Del 27 de
novembre
al 20 de
desembre

CASA DE CULTURA
Concurs
Instagram.
#Carrersdel
Masnou2019.
Fotografia
Fins al 19 de gener del 2020.
Del 18 de desembre del 2020 fins
al 17 de gener de 2021

Pau Costa.
Ceràmica
Del 31 de gener
al 23 de febrer

Leticia
Feduchi.
Pintura
Del 6 de març
al 13 d’abril

Obres dels
alumnes de
l’Escola Ocata
Del 22 d’abril al 17
de maig

Il Premi
Internacional
Nasevo. Art Jove
Del 29 de maig al 21 de juny

Fèlix
Lorenzo.
Fotografia
Del 28 de
juny al 26 de
juliol

Obres dels
membres de la
FEM. Fotografia
Del 30 de juliol al
13 de setembre

Xavier Rodés.
Una proposta
de retrospectiva
Del 18 de setembre
a l’11 d’octubre

Comerços
emblemàtics
Del 16 d’octubre
al 15 de
novembre

Consulteu la programació
de l’Any Pujadas al web
elmasnou.cat i a les
xarxes socials municipals

Espais i horaris:
CASA DE CULTURA
Passeig de Prat de la Riba, 16
De dimarts a divendres, de 16 a 20 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Horari d’estiu (juliol i agost):
De dimarts a dijous, de 17 a 21 h.
Divendres i dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
ESPAI CASINET:
Plaça de la Llibertat, 17
Dijous i divendres, de 17 a 20 h.
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.
Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Més informació:
cultura@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 51
CENTRE DE CREACIÓ ARTÍSTICA
BLANC DE GUIX:
Carrer de Buenos Aires, 20

CASA DE CULTURA 1

Concurs Instagram.
#CarrersdelMasnou2019. Fotografia
Fins al 19 de gener del 2020.
Del 18 de desembre del 2020 fins al 17 de gener
de 2021
Amb l’etiqueta #CarrersdelMasnou2019, la Regidoria de Turisme
organitzava un concurs fotogràfic a través de la comunitat social
d’Instagram. La mostra ofereix una selecció de les fotografies que
van participar en el certamen durant l’estiu a través del compte
@elmasnou.cat.
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ESPAI CASINET

Marc Anguera. “Del negre al píxel”.
Art jove
Del 10 de gener al 2 de febrer
Inauguració: 10 de gener, a les 19 h
Amb l’actuació de la formació musical Remolke
Als fonaments de l’obra de Marc Anguera es troben el surrealisme
que fuig dels clixés i el còmic japonès. L’interès pel resultat de la
barreja d’allò humà o orgànic i la tecnologia el relaciona directament
amb el ciberpunk, conseqüència directa de la influència que sobre ell
ha exercit el punk, entès com a sentiment i forma de vida més enllà
de tendències musicals o estètiques. Obres a tinta, pintures digitals i
fotografies que qüestionen constantment les convencions.

CASA DE CULTURA 3

Pau Costa. Ceràmica
Del 31 de gener al 23 de febrer
Inauguració: 31 de gener, a les 19 h
El ceramista Pau Costa, establert al Masnou des de fa més de dues
dècades, mostra algunes de les línies de treball que ha explorat darrerament. S’hi podran veure peces de gres d’alta temperatura, realitzades amb la tècnica de reserva a la cera, així com les produïdes per
a restauració. Amb Costa, la Casa de Cultura s’acosta a les possibilitats expressives de les diferents tècniques artístiques i artesanals.
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ESPAI CASINET

Santiago Sierra. Presos polítics
en l’Espanya contemporània
Del 14 de febrer al 8 de març
Inauguració: 14 de febrer, a les 19 h
El recurs universal a la institució penitenciària és en si mateix un indicador del fracàs i la impotència de les societats per construir un
àmbit de convivència saludable que respecti la sobirania personal. La
presència de presos polítics a les presons constitueix, a més, la pedra
de toc que desacredita qualsevol govern que pretengui definir-se com
a democràtic. En conseqüència, cap govern no n’admet l’existència,
camuflant-la amb tipus penals com ara atemptat contra l’ordre públic,
enaltiment del terrorisme, rebel·lió, etc.

CASA DE CULTURA 5

Leticia Feduchi. Pintura
Del 6 de març al 13 d’abril
Inauguració: 6 de març, a les 19 h
En la pintura figurativa de Leticia Feduchi els motius vegetals adquireixen una importància destacada, ja que permeten a l’artista investigar sobre les tonalitats i les intensitats de fulles i flors. En aquesta
ocasió, les seves peces estableixen un diàleg amb els elements vegetals del Modernisme de la Casa de Cultura masnovina. La pinzellada
característica de Feduchi aporta als elements representats, vegetals,
robes o persones retratades, una llum gairebé tangible.

6

ESPAI CASINET

Núria Melero. Gravats
Del 20 de març al 13 d’abril
Inauguració: 20 de març, a les 19 h
L’artista i educadora Núria Melero exposa les sèries “Chicago”, conjunt
d’obres d’impressió digital de gran format inspirades en la seva estada
en aquesta ciutat nord-americana; i “Mediterrani”, obres realitzades
amb la col·laboració del mar, atès que l’artista ha volgut que sigui
l’aigua qui deixi la seva empremta a les planxes. També s’hi podran
veure alguns dels seus treballs realitzats amb tècniques gràfiques tradicionals.

CASA DE CULTURA 7

Obres dels alumnes de l’Escola Ocata
Del 22 d’abril al 17 de maig
Inauguració: 22 d’abril, a les 19 h
L’Escola Ocata, amb la direcció de Jordi Navarro, ha apostat per l’art
i l’expressió plàstica com un dels fonaments del seu projecte educatiu. Els alumnes del centre interactuen sovint amb el seu entorn, amb
intervencions al carrer, festes culturals i fires. En aquesta ocasió, es
podrà veure tota la feina creativa, social i d’aprenentatge que es pot
articular al voltant de la representació d’elements de l’entorn natural,
com ara els bolets.
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ESPAI CASINET

Batxillerat artístic IES Mediterrània.
Art jove
Del 24 d’abril al 17 de maig
Inauguració: 24 d’abril, a les 19 h
L’alumnat de segon curs de batxillerat artístic de l’IES Mediterrània
s’endinsa en l’experiència d’organitzar una exposició a la sala d’exposicions de la seva vila. La mostra vol esdevenir un lligam entre les
primeres manifestacions dels joves i el teixit social i cultural del qual
formen part.

CASA DE CULTURA 9

Il Premi Internacional Nasevo.
Art Jove
Del 29 de maig al 21 de juny
Inauguració: 29 de maig, a les 19 h
El Premi Internacional Nasevo, organitzat per la Fundació Ernesto
Ventós, vol donar suport als creadors joves que treballin d’acord amb
l’objectiu d’ensenyar a olorar mitjançant l’art. Aquesta convocatòria,
adreçada a artistes menors de 35 anys, és una de les manifestacions
del compromís social del col·leccionista. Durant el Maridatge dels
Sentits de Teià, a Ca l’Antiga, es coneixeran les obres finalistes i la
guanyadora de la convocatòria en curs, que formaran part de l’exposició que acollirà la Casa de Cultura.
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ESPAI CASINET

Col·lectiu Mural Jam. Art jove
Del 30 de maig al 21 de juny
Inauguració: 30 de maig, a les 19 h
Després de diverses intervencions en els espais públics del Masnou,
onze il·lustradors vinculats a la vila ocupen una sala d’exposicions
per provocar el debat sobre els espais propis de les manifestacions
artístiques i sobre com s’expandeixen. La mostra repassarà també els
processos creatius de les accions dutes a terme dintre de les Mural
Jam, amb les quals han canviat l’aparença de diversos carrers de la
vila. En el marc de l’exposició, es duran a terme diverses activitats, com
performances en directe, una taula rodona i projeccions, entre d’altres.

ESPAI CASINET 11

Loop Discover: “La Terra que
compartim”. Videoart
Del 25 de juny al 26 de juliol
Inauguració: 25 de juny, a les 19 h. Festa Major
El Premi Loop Discover va celebrar el 2019 la cinquena edició i es
consolida com un dels premis de videoart més destacats del panorama internacional. L’edició del 2018 va establir aliances entre ecologia i
videoart per buscar obres que contribueixin a imaginar i crear un futur
més sostenible. La selecció d’obres, corresponent als finalistes, informa,
inspira, denuncia i consciencia. El vídeo guanyador de Loop Discover
2018 és The Lives Beneath de Bianca Kennedy & Felix Kraus. S’ha programat una conversa entre la comissària, Gisela Chilllida, i l’artista masnoví Xavi Rodríguez, a més d’altres tallers i activitats complementàries.
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CASA DE CULTURA

Fèlix Lorenzo. Fotografia
Del 28 de juny al 26 de juliol
Inauguració: 28 de juny, a les 19 h. Festa Major
Fèlix Lorenzo s’ha especialitzat en la fotografia de viatges, treballant
per a algunes de les publicacions més destacades d’aquest àmbit.
L’exposició amb què es presenta al municipi on resideix, el Masnou,
recull alguns dels racons més espectaculars del planeta i pretén mostrar la immensa varietat i la bellesa d’aquesta llar que compartim. Un
cant a la diversitat i un compromís amb la conservació.

CASA DE CULTURA 13

Obres dels membres de la FEM.
Fotografia
Del 30 de juliol al 13 de setembre
Els membres de l’Agrupació Fotogràfica El Masnou (FEM) mostren
algunes de les obres resultat de la seva tasca durant l’any. Exposició
col·lectiva que reflecteix la diversitat de temàtiques, tècniques i propòsits dels diversos fotògrafs i fotògrafes que conformen l’entitat.
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ESPAI CASINET / CASA DE CULTURA

Xavier Rodés.
Una proposta de retrospectiva
Del 18 de setembre a l’11 d’octubre
Inauguració: 18 de setembre, a les 19 h
Xavier Rodés és un dels representants més destacats de la pintura
realista contemporània. La seva obra és reclamada amb freqüència
per galeries de l’Estat Espanyol, França i els Estats Units. A l’Espai
Casinet i la Casa de Cultura es farà un repàs per la seva trajectòria a
través dels treballs menys coneguts de l’artista, de manera que s’hi
podrà veure un Xavier Rodès insòlit, amb obres que exploren noves
possibilitats expressives al voltant de les diverses tècniques d’estampació, l’oli, la il·lustració i la música.

ESPAI CASINET 15

Jornades FEM
Del 23 d’octubre al 15 de novembre
Inauguració: 23 d’octubre, a les 19 h
Després del parèntesi del 2019, en què l’Agrupació Fotogràfica El
Masnou (FEM) va cancel·lar les Jornades per la pèrdua d’un dels
membres fundadors, es reprèn la cita que vol portar al Masnou alguns dels treballs més destacats en fotografia d’actualitat. Enguany,
com a principal novetat es durà a terme la primera edició del Concurs
de Fotoperiodisme Héctor Zampaglione, que vol contribuir decididament al foment del fotoperiodisme i a la difusió de les denúncies que
sovint es fan per aquest mitjà.
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CASA DE CULTURA

Comerços emblemàtics
Del 16 d’octubre al 15 de novembre
Inauguració: 16 d’octubre
Els comerços, amb la seva activitat i les dinàmiques que generen
al seu voltant, són un patrimoni important per a la configuració del
caràcter d’una comunitat. La mostra repassa alguns dels establiments
emblemàtics del poble que s’han conservat i d’altres que han desaparegut.

ESPAI CASINET 17

Festival de Creació Contemporània
Brama
Del 27 de novembre al 20 de desembre
Inauguració: 27 de novembre, a les 12 h
El Festival de Creació Contemporània del Masnou Brama, coorganitzat per l’Ajuntament i el Centre de Creació Blanc de Guix, arriba a la
segona edició per promoure la reflexió sobre les manifestacions artístiques més actuals. El Festival combina l’exposició a l’Espai Casinet
amb les accions en directe a Blanc de Guix i una selecció bibliogràfica a la Biblioteca Joan Coromines, a més de xerrades o debats en
altres espais de la vila, que busquen la implicació d’un nombre ampli
d’agents culturals i socials.

Blanc de Guix
vitamines pel cervell

