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De setembre a desembre de 2021



ART CONTEMPORANI

Del 15 de setembre al 29 d’octubre

EVIDÈNCIA, LATÈNCIA I TRANSPARÈNCIA                    
Sobre la violència i la seva representació (Acte 3)

A cura de Luca Pagliari i Salvatore Elefante.

Mercè Álvarez, Aixia Li, Farideh Sakhaeifar, Silvina Zavala, G&V 
Research Bureau + Nora Abushadi

Què és violència? És sempre quelcom explícit i deliberat o pot 
amagar-se en fets aparentment no violents? Quines són les 
pràctiques, els processos i els límits de la seva representació? 
Quins són els seus efectes en la comunicació i, en conseqüèn-
cia, en el funcionament de la societat? Lluny de la pretensió 
d’abastar la totalitat d’un fenomen extremadament ampli i com-
plex, la proposta s’enfronta a aquests – i altres – interrogants 
amb el propòsit de contribuir a fertilitzar el terreny on es desen-
volupa l’estudi de la violència.
Coorganitza: 
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Inauguració:
Dimecres 15 de setembre a les 19 h

ACTIVITATS DE L’EXPOSICIÓ

Dimarts 28 de setembre a les 19 h

VISITA COMENTADA

A càrrec de Luca Pagliari i Salvatore Elefante, comissaris de 
l’exposició.

Dimecres 29 de setembre, 6 i 13 d’octubre de 18 a 20 h

TALLER ‘FOTOGRAFIA I GÈNERE’

A càrrec d’Helena Alonso Travesset, fotògrafa i docent.
La fotografia ens permet representar fets, relatar experiències, 
denunciar situacions i expressar sentiments. A vegades, inclús, 
pot ajudar-nos a superar traumes. En aquest taller es convidarà 
a les persones participants a reflexionar sobre la violència en 
relació a qüestions de gènere. 



Dimarts 5 d’octubre a les 19 h

CINEMA I COL·LOQUI: ‘La chica de la fàbrica de cerillas’ 
d’Aki Kaurismäki, 1990. 

A càrrec de Carla Álvarez Agón, psicòloga i neuropsicòloga 
forense especialitzada en violència de gènere.

Després de la presentació i projecció de la pel·lícula, es realit-
zarà un debat obert amb la participació del públic, enfocat a la 
violència de gènere.

Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia al web casaelizalde.com  
o trucant al telèfon 93 488 05 90. Aforament limitat.

PROPOSTES RELACIONADES

A partir del 29 de setembre

LA VIOLÈNCIA: UNA REALITAT SILENCIADA 

Taller en línea a càrrec de Begonya Sáez, Marc López, Ariadna 
Trespaderne, Luca Pagliari i Salvatore Elefante 

Desgranarem les claus d’aquest fenomen des de diferents dis-
ciplines: la filosofia, la neurociència, la criminologia i l’art. 

Dimecres de 19 a 20.30 h. Preu: 39,53 €
Inscripcions a partir del 6 de setembre al web casaelizalde.com

21 d’octubre a les 20 h

SI AIXÒ ÉS UN CAVALL

Peça teatral, creada i interpretada per Maurici Bisocs, que refle-
xiona sobre la figura del cavall i sobre el maltractament animal. 

Activitat gratuïta amb reserva prèvia al web casaelizalde.com o 
trucant al telèfon 93 488 05 90. Aforament limitat.



Del 10 de novembre al 23 de desembre  

PUBER

Un projecte de Tanit Plana 

El tercer episodi de la segona temporada de “Puber” ha estat 
específicament concebut per a La Casa Elizalde. La propos-
ta,és una mena de simfonia de col·laboracions mitjançant les 
quals Tanit Plana (Barcelona, 1975) explora l’adolescència i les 
seves pràctiques socioculturals, que va començar a La Virreina 
Centre de la Imatge i acaba ara a La Casa Elizalde.

L’exposició s’ha concebut al llarg de diferents sessions de tre-
ball amb un grup de joves, coordinats per l’Eix Jove de l’Ei-
xample, que juntament amb la Tanit Plana s’han estat trobant al 
centre per pensar i imaginar l’exposició.

Coorganitza:
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Inauguració:
Dimecres 10 de novembre a les 19 h



PROPOSTA RELACIONADA

Dimarts 9 i 23 de novembre i 14 de desembre

Mirades. Cicle de cinema i d’autor: Adolescents

L’edició de tardor del MIRADES, programada per la Mostra In-
ternacional de Films de Dones de Barcelona, s’endinsa en 
l’univers adolescent i ens mostra des de la ficció al documental 
les mirades de nois i noies que afronten els reptes de fer-se 
gran, construir-se una identitat i descobrir-se en un món en què 
a vegades no s’hi senten partícips.

El cicle, titulat Adolescents, s’iniciarà amb la pel·lícula Binti, una 
youtuber sense fronteres (Frederike Migom, 2019), seguirem 
amb el documental Primeres Solituds (Claire Simon, 2018) on 
joves francesos parlen sobre les seves inquietuds, i es tancarà 
amb el documental Espero tu(a) revolta (Eliza Capai, 2019) sobre 
la revolta estudiantil a Brasil iniciada al 2013. 

Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al web casaelizalde.com 
o trucant al telèfon 93 488 05 90. Aforament limitat.



HORARI DEL CENTRE

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 Calaix de Cultura S.L. i el 
seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura 
c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona, calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

Gestió tècnica: Calaix de Cultura S.L.
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De dilluns a divendres
De 10 a 13 i de 16 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h 
(a partir d’octubre)

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Passeig de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
    C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible
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Districte de
l’Eixample


