ART
CONTEMPORANI

MAPA

De gener a març 2022

ADREÇA

HORARI DEL CENTRE

Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302 - 08009 Barcelona
Tel. 93 488 05 90

De dilluns a divendres

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
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.

Districte de
l’Eixample

bcn.cat/cccasaelizalde

Portada: Venecia Flúor

casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
casaelizalde
casaelizalde
casaelizalde

de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

La Casa Elizalde

Centre Cultural
La Casa Elizalde

ART CONTEMPORANI
PAISATGES TEIXITS
Del 13 de gener al 18 de febrer
Francesca Piñol Torrent

Exposició en el marc del programa TEMPORALS, programa d’exposicions itinerants de l’ICUB.
Inauguració: Dimecres 9 de març a les 18 h
Presentació del projecte i activació de la peça instal·lativa.

L’exposició mostra peces tèxtils que són el resultat de potenciar
la creativitat a partir del descobriment i coneixement d’un entorn
i de les experiències que s’hi han viscut. Així es vol donar valor a la memòria i als oficis tradicionals per adquirir consciència
cultural i vinculació del procés creatiu amb un territori des de la
sostenibilitat.
Inauguració: Dijous 13 de gener a les 19 h

ACTIVITATS DE L’EXPOSICIÓ

ACTIVITATS DE L’EXPOSICIÓ
Dimecres 23 de març de 17 a 19 h
Trobada oberta amb el col·lectiu Venecia Flúor per intercanviar
històries, experiències i aprenentatges de vida al barri.

Dimecres 6 d’abril a les 18 h
Cloenda amb l’activació final de la peça instal·lativa.
ESPAI OFF

Dimarts 25 de gener de 18 a 20 h
Taller de creació de fils
Experimentarem amb nous materials per teixir, procedents del
nostre entorn actual.

Dimarts 1 de febrer de 17 a 20 h
Taller de teixir
Investigarem noves tècniques per treballar amb el teler que permetin crear teixits amb volum.
A càrrec de l’artista i docent Francesca Piñol.
Els dos tallers són complementaris i es recomana assistir a les
dues sessions.

SILENCIS
Del 28 de febrer al 18 de març de 2022
Susana Malagón
Instal·lació al pati de La Casa Elizalde
per donar visibilitat a les dones d’una
generació marcada pel masclisme. A
partir d’aquests retrats sobre draps de
cuina, les dones trenquen el seu silenci
donant-li la volta a l’objecte i utilitzant-lo
com a eina d’empoderament femení.

ACTIVITAT DE L’EXPOSICIÓ
ON VAN ELLES II

Dijous 3 i 10 de març d’11 a 13 h

Del 9 de març a l’11 d’abril

Teixint emocions, a càrrec de Susana Malagón

Alba Rihe i Adrià Gil (Venecia Flúor)
El projecte proposa una cartografia del barri que envolta La
Casa Elizalde. Un espai on s’invocaran les veus del passat, present i futur creant una suspensió de temps perquè la persona
que hi transiti se submergeixi en una instal·lació múltiple: visual,
sonora i textual.

Teixirem paraules que se’ns han dit diverses vegades i que se’ns
han quedat clavades a l’ànima, com l’agulla en brodar la paraula.
En el marc del 8 de març, dia Internacional de les Dones.
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al web casaelizalde.com
o trucant al telèfon 93 488 05 90.

