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

De dilluns a divendres

casaelizalde@casaelizalde.com
casaelizalde.com
casaelizalde
casaelizalde
casaelizalde

de 9 a 21 h
Dissabtes de 9 a 14 h

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 exercir 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

#lacasaelizalde

Portada: RERE L’OMBRA DE JULIE

De setembre a desembre de 2022

La Casa Elizalde

Centre Cultural
La Casa Elizalde

ART CONTEMPORANI
RERE L’OMBRA DE JULIE
Del 12 de setembre al 21 d’octubre
Diàleg il·lustrat entre els pintors Albert Guasch i Miquel Wert
Creades sense cap
guió preestablert per a
una correspondència il·
lustrada de gairebé deu
anys, les imatges ima·
ginades amb precisió
per Guasch i Wert pug·
nen harmònicament les
unes amb les altres per
tal d’introduir-nos en
una aventura insòlita de
llums i ombres. Tan pro·
peres, tan llunyanes, les
il·lustracions conformen
un fresc d’escenes suspeses en el temps que convidaran el
públic a estirar el fil d’un misteri que només ell podrà resoldre.
Inauguració: Dijous 15 de setembre a les 19 h
OUR GARDEN
Del 12 de setembre al 28 d’octubre
Román Yñán
Per l’artista, la foto·
grafia és un procés
obert que dialoga
amb la realitat a tra·
vés del que és quo·
tidià. Després de
dotze anys visitant
tota mena de jardins
i fotografiant-hi el
creixement dels seus
fills, “Our Garden”
desplega una gran
metàfora. El cicle de
la vida, el fet de sembrar, regar, esperar... són processos que
es donen en la formació tant d’una família com d’un jardí.
El jardí i el que és familiar creen una realitat unida per la mirada
de l’artista, que origina reflexions sobre la nostra espècie i la
nostra relació amb la natura. Plantar una llavor, fer brotar els
barris, que cada centre cívic sigui un jardí en potència, són
respostes crítiques i positives des de l’art a la crisi mediam·
biental que vivim.
Inauguració: Dijous 15 de setembre a les 19 h
En el marc de TEMPORALS, programa d’exposicions itinerants de l’ICUB.

CAVE CANEM
Del 31 d’octubre al 28 de desembre
Exposició col·lectiva. A cura de Gerard Galián
L’exposició parteix del concepte
de “foc amic” i de la idea d’alguns
filòsofs que tot ésser humà es tro·
bava en unes condicions naturals
d’igualtat: la mateixa capacitat
de fer malbé l’altre. La por es tro·
baria a la base d’allò polític i en
la distinció entre amic i enemic.
Entre allò que resulta propi i ens
uneix en congregació, i allò que
apareix com a amenaça, de for·
ma disgregadora.
“Cave Canem” es concep com un
espai de reflexió sobre la por i sobre allò que ens congrega o
ens disgrega dels altres. Fernando Cremades, Mireia Pons,
Azahara Cerezo, Levi Orta i Jordi Ferreiro prenen com a punt
de partida les relacions de confrontació dels projectes artís·
tics amb l’espai expositiu, però també la seva capacitat de
generar comunitat.
Inauguració: Dimecres 2 de novembre a les 19 h
En el marc de TEMPORALS, programa d’exposicions itinerants de l’ICUB.
EL LUGAR QUE HABITO [EL LLOC QUE HABITO]
Del 9 de novembre al 23 de desembre
Sindihogar/Sindillar
“El lugar que ha·
bito [El lloc que
habito]” és un as·
saig audiovisual
que explora les
controvèrsies que
experimenten les
dones migrants
a Barcelona. Re·
flexiona sobre la
invisibilització de les treballadores domèstiques migrants, així
com la seva segregació a l’àmbit privat i a les tasques de les
cures. Sindihogar/Sindillar és el primer sindicat independent
de treballadores de la llar i de les cures d’Espanya. Des de la
seva creació l’any 2011, s’ha involucrat activament en la lluita
per la dignificació del treball de les cures.
Inauguració: Dimecres 9 de novembre a les 19 h

Consulta el programa d’activitats relacionades amb les
exposicions al web casaelizalde.com.
Horari de les exposicions de dilluns a divendres de 10 a 20 h.
Dissabte de 10 a 14 h

