
Mapa DELS taLLErS obErtS DE SarrIà. Gaudeix de la teva ruta de l’art!

taLLErS obErtS barCELona 2015 SarrIà
DV 15 MaIg
17-21H

DS 16 MaIg
11-14H/17-21H

Dg 17 MaIg
11-14H

ContInUa LES
VISItES aLS taLLErS
DE gràCIa
taMbé obErtS
aqUESt Cap DE 
SEtMana!

Premi a la millor foto!
Segueix-nos a instagram: @afad_associacio
Penja la teva foto amb el hashtag: 
#tallersoberts2015.Premi: aperitiu per 
a dues persones, gentilesa de mORITZ. 

ArtistA + obrA = síntesi 90’
ExpoSICIó EfíMEra 

CIrCUIt SíntESI 

La nova proposta de Síntesi d’enguany s’atreveix a fer una ex-
posició fugaç de 90 minuts, on el públic podrà interactuar amb 
l’artista, que hi serà present, tot explicant la seva obra! 

Passats els 90 minuts desapareixe-
rà l’exposició i les obres es podran 
veure, durant les jornades de 
Tallers Oberts, en els tallers
seleccionats.

DISSeny hub baRCeLOna. Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38
14 de maig a les 20h.
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Les Tres Torres

Sarrià
Reina

Elisenda

aJunTamenT De La vILa
Plaça del Consell de la vila, 7
bcn.cat
  
 

pUnt D’InforMaCIó

InaUgUraCIó
taLLErS obErtS SarrIà 
13 maig a les 20h

InaUgUraCIó 
ExpoSICIó IntEgr’art
13 maig a les 20h

ConCErt CLaMS
13 maig a les 20.30h

pUnt D’InforMaCIó

CaSa ORLanDaI 
c. Jaume Piquet 23
casaorlandai.cat 
horaris: 
Dilluns a divendres: 10 a 22h
Dissabtes: 11 a 14h / 16 a 21h

ConCUrS InStragraM
prEMI a La MILLor foto!

IntEgr’art
ExpoSICIó

ConCErt 
CLaMS

à, artistes visuals de Sarrià 
dedica cada any aquesta 
exposició a una persona o 
grup susceptible de patir risc 
d’exclusió social.

aIS, ajudda a la Infància 
Sense recursos.
exposició dels dibuixos originals 
del seu segon llibre de cuina so-
lidari realitzats per persones amb 

diferents capacitats.

de l’11 maig al 5 de juny

www.aisayuda.com

una banda de pop catalana 
formada per una coral de nois 
i noies amb capacitats especi-
als/diversitat funcional i alguns 
músics i cantants de bandes de 
l’escena musical independent 
de barcelona. 
Com a banda formem part del 
projecte música per la inclusió 
amb l’objectiu d’aconseguir 
canviar la mirada cap a les 
persones amb discapacitat/di-
versitat funcional tot visibilitzant 
les capacitats i fer de pont cap 
a la inclusió social d’aquest 
col·lectiu.
www.clams.cat
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LLIStat D’artIStES. busca el seu taller al mapa!
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aIS, aJUDa a La InfànCIa 
SEnSE rECUrSoS

exposició de dibuixos
www.aisayuda.com

c. Jaume Piquet, 23 
(Casa Orlandai)

2
ISa tULLa Pintura

www.isatulla.blogspot.com
c. Demestre, 2 baixos

3

tangraM_ESpaI poLIèDrIC 
taLLEr D’art

Dibuix, pintura, ceràmica i instal·lacions
binobart.wordpress.com  
www.mireiacifuentes.com

c. mañé i Flaquer, 21

5
Marta DarDEr escultura i altres sorpreses

www.martadarder.com
c. Cornet i mas, 47 baixos 

6
oSCar CaMpDErróS Pintura

osc-arte.blogspot.com.es
c. Cornet i mas, 47

7
paSSagE bCn more than a conceptstore

www.passagebcn.com
c. abat Samsó, 7

8
tErESa angLaDa Restauració

mtanglada@gmail.com
c. abad Samsó, 21 baixos

9
MarIana MEnDEz - KUnDaLInI Teixits i pintura

www.yogawestbcn.com
c. Francesc Carbonell, 21/23

11
LISarDo MEnDo Pintura

lisardo@odosvisualmerchandaising.com
c. Calàndries, 17 baixos

12
xaVI CaSaS Dibuix i escultura

xch63@hotmail.com
c. Calàndries, 17 baixos

13
CESar bIoJo estudi de pintura

www.cesarbiojo.com
c. Calàndries, 7 baixos

14
María MUr Pintura

www.mariamur.es
c. Calàndries, 7 baixos

15

fabIEnnE yot 
ESpaI D’art pUntoapartE

Galeria d’art
www.puntoaparte.eu

c. Calàndries, 10

16
MaItE ESCofEt Pintura i gravat

maiteescofet.blogspot.com
c. bonaplata, 11 baixos

17
gErbarD exposicions-live music

www.gerbard.com
c. Ivorra, 24

18
SarrIà yoga aSana CHIKItSa Ioga i expressió corporal

www.sarriayoga.cat
c. Ivorra, 20 baixos

19

roSa Ma torraLba mandales i art-teràpia
www.rosatorralba.es

c. major de Sarrià, 50 
(llibreria a peu de pàgina)

20
pILar MarSá Joieria contemporània

www.pilarmarsa.com
c. Jordà, 7

4

tErESa MaS DE roDa garrIga Fotografia, dibuix a bolígraf 
i ampolles amb missatge
www.byteresamasderoda.comPl. Sant vicens de Sarrià, 

11 garatge

10
naCHo bañarES Pintura, escultura i fotografia

www.nachobanares.com
c. bonaplata, 55 baixos esq.

21
IMMa barba Pintura

www.immabarba.com
c. Gresolet, 14 baixos

22

taLLEr proartIS - 
gISELa boSoM I DIUMEnJó

Conservació-restauració 
de béns culturals
669 74 88 03 / 93 204 22 89

c. Clos de Sant Francesc, 12 
baixos 2a

23
JEnny LarSSon Pintura

www.jennylarsson.com
c. Duquessa d’Orleans, 9 

24
CrIStIna baLCELLS Fotografia

www.cristinabalcells.com
c. Duquessa D’orleans, 14 baixos

25
tonI rIEra Fotografia

www.toniriera.com
c. Duquessa D’orleans, 14 baixos

33
MarIona  artúS Pintura i collage

marionaartus.artelista.com
c. hort de la vil·la, 16

35
VICtorIa VILLaLonga Ceràmica escultòrica

victoriavillalonga@hotmail.com
c. Canet, 22 1er

36
atELIEr LEara by SELMa LEaL Joieria artística contemporània 

i pintura
www.facebook.com/atelierLearac. Pedró de la Creu, 7

37

CLaMS música per la inclusió
www.clams.cat

c. Jaume Piquet, 23 (Casa Orlandai)
Dc 13 de maig a les 20.30h

34
pIntorS CanEt 22 Col·lectiu de pintors

ute-rebholz.es
pepi_arnella@hotmail.comc. Canet, 22 baixos

28
Mb MaItE boHIgaS Joies artesanals 

(disseny en vidre, plata i bronze)
mbmaitebohigas.wix.com/joiesc. Carmen Karr, 14 baixos a

29
JorDI EStIVILL Collage, pintura i escultura

www.jordiestivill.com
c. Carmen Karr, 14 baixos a

30
MarIan LopEz-pLana Pintura i llibres d’art

Facebook: marian López 
Plana-artista visual        c. Carmen Karr, 14 baixos a

31
ESCoLa D’art taULaDEgUIx Pintura

www.tauladeguix.com
c. Pare miquel de Sarrià, 10 baixos

32

ESCoLa traÇ Centre d’art
www.escolatrac.com
Obert: dv 9 a 13.30h i 16 a 20.30h 
ds. 10 a13h

c. Paletes, 3 baixos

27
ana tIana Pintura i collage

www.anatiana.com
c. bonaplata, 3 baixos

26
SaMantHa payá Fotografia

www.samsee.es
Duquessa d’Orleans, 14 baixos



aCtIVItatS DELS artIStES. mira el calendari i participa!

> Els artistes han preparat 
un munt d’activitats per 
aquest dies!

> Concerts, exposicions, 
tallers, xerrades, vermut...

aquest espai interactiu, estarà 
disponible tant per adults com 
per nens. Pots venir i experimentar 
amb la tècnica que prefereixis.
1- aprèn a teixir com un joc.
2- aprèn a dibuixar com dibuixant 
la vida.
3- aprèn a estampar jugant amb 
les formes i els colors.
4- aprèn a reinventar els teus 
objectes.
Tallerista: mariana méndez 
T. 652 921 296
Lloc: c. Francesc Carbonell 21-23
núm. 9, Kundalini
-----------------------------------
12.30h. “Imaginarium”, visions 
pintades
Xerrada a càrrec de Rafael 
Romero Pineda, pintor i professor 
de la facultat de belles arts de 
barcelona .
Lloc: c. mañé i Flaquer, 21
núm. 3, tangram_espai polièdric
-----------------------------------
12h. taller de Meditació amb 
Mandales
Farem un mandala col·lectiu amb 
el material de pàgines de llibres i 
amb actitud meditativa.
un cop acabada l’obra es pen-
jarà a la porta de la llibreria i... 
observant-la... potser meditem al 
carrer.
Tallerista: Rosa ma Torralba.
Lloc: c. Major de sarrià, 50
núm. 19, Llibreria A peu 
de pàgina

12 a 18h. “art on the street”
Omplim d’art el nostre carrer. 
vine a conèixer els nostres crea-
tius! art Performance, live music & 
vermouth. 
Lloc: c. Abat samsó, 7 
núm. 7, Passage bCn 
-----------------------------------
18.30h. Visita guiada a la parrò-
quia de Sant Vicenç
visita i explicació del projecte 
de restauració del retaule de la 
mare de Déu del Roser, Patrona 
de Sarrià.
el Taller de Restauració Proartis ens 
farà una visita guiada del patrimo-
ni de la Parròquia de 
Sant vicenç.
explicació de la campanya de 
micro-mecenatge que s’està 
duent a terme per restaurar 
aquest magnífic retaule quatricen-
tenari d’agustí Pujol; un dels més 
valuosos del barroc català.
a càrrec de Gisela bosom.
Lloc: església de sant Vicenç 
de sarrià
-----------------------------------
19h. Visita guiada als tallers 
de Sarrià
Places limitades.
sortida: c. Jaume Piquet, 23
núm. 1. Casa orlandai
-----------------------------------
21h. Sopar & concert live music
amb alberton&Jon band
Lloc: c. d’ivorra, 24 baixos
núm. 17, Gerbard

19.30h. “Imaginarium”
Inauguració de l’exposició
Rafael Romero Pineda.
Lloc: c. Mañé i Flaquer, 21
núm. 3, tangram_espai polièdric

dj 7 de maig

de l’11 al 15 de maig. 
de 10 a 20h. retrata’M
Fotògraf: Cristina balcells. 
Obrim l’estudi per a fer-te una rà-
pida i divertida sessió fotogràfica, 
pots venir sol o acompanyat. Preu 
95€. Magnifica oportunitat per a 
fer-te o regalar una sessió teva o 
amb qui més et faci il·lusió a mans 
d’un fotògraf professional. Reserva 
la teva sessió!
T. 627 914 594
Lloc: c. Duquessa d’orleans, 14 
baixos
núm 24, Cristina balcells
-----------------------------------
de l’11 al 23 de maig. 
9 a 16h. / 19.30 a 00h 
Mercart: Els Encants del 
Carrer Ivorra
una selecció d’obres dels nostres 
artistes amb preus de petit format.
Lloc: c. d’ivorra, 24 baixos
núm. 17, Gerbard

dll 11 de maig

dv 15 de maig

9 a 1.30h / 16 a 20.30h. 
portes obertes a traÇ 
visita els tallers!
Lloc: c. Paletes, 3 baixos
núm. 32, traç
-----------------------------------
19h. Visita guiada als tallers 
de Sarrià
Places limitades.
sortida: c. Jaume Piquet, 23
núm. 1, Casa orlandai
-----------------------------------
del 15 al 17 de Maig.
projecte torre de babel
Co-creació d’una gran Torre de 
babel: un collage sobre tela fet 
de paper de diaris d’arreu del 
món, en la que tots els que vulguin 
participar seran autors d’aquest 
projecte col·lectiu, multicultural, 
integrador i divertit.
Lloc: c. bonaplata 3, baixos
núm. 27, Ana tiana

ds 16 de maig

10 a 1.30h. Dibuixant amb martells 
Compondrem un gran mural pi-
cant claus i tirant gomes de colors 
de clau a clau. Taller dirigit a nens i 
nenes a partir de 5 anys. 
Realitzarem el taller a l’exterior i es 
podran visitar les instal·lacions en 
aquest horari.
Lloc: c. Paletes, 3 baixos
núm. 32, traç
--------------------------------------
10 a 13h. “performances”
a càrrec d’un grup d’estudiants 
de belles arts.
no us ho perdeu!
Lloc: c. Pare Miquel de sarrià, 10 
(darrere mercat de sarrià)
núm. 31, tauladeGuix
--------------------------------------
11.30h. Estampació tèxtil
Taller d’estampació amb peces 
originals d’estampació de fa 1 
segle!
a càrrec de eduard Palaus.
Lloc: c. d’ivorra, 24 baixos
núm. 17, Gerbard
--------------------------------------
11 a 15h. Espai per les teves mans
vine i connecta amb les teves 
mans creant coses que no sabies 
que podien sortir d’elles.
a través de: teixir, dibuixar, estam-
par, reinventar... 

dg 17 de maig

12h a 14h. “registres, perquè no hi 
ha dibuix sense acció”
Farem un registre de l’estat d’ànim 
de tots i totes les participants en 
un llarguíssim
dibuix al carrer. nens i nenes a 
partir de 5 anys.
L’artista Cori mercade conduirà el 
taller i projectarem el seu vídeo.
Lloc: c. Pare Miquel de sarrià, 10 
(darrera mercat de sarrià)
núm. 31, tauladeGuix
----------------------------------
11h. Visita guiada als tallers de 
Sarrià
sortida: Plaça Consell de 
la Vila
Lloc de trobada: davant les esca-
les de l’Ajuntament del Districte
---------------------------------
12h. “Los Cuidadores del planeta” 
música, expressió corporal i crea-
ció grupal d’un gran mural.
Per nens a partir de 4 anys (poden 
participar també 
els pares). Durada: 45’aprox.
Tallerista: eleonora 
Rozitchner.
Sarrià yoga asana Chikitsa
Lloc: Plaça del Consell de 
la Vila 
---------------------------------
13h. “Sitar i Campanes” per la pau
amb música en viu i en directe
músic: Roberto Kucker.
Tallerista: eleonora Rozitchner.
Sarrià yoga asana Chikitsa.
Lloc: Plaça de sarrià

dj 21 de maig

19.30h. tracció. Conferència 
a càrrec de Gino Rubert. 
Durada 1,5h.
Lloc: c. Paletes, 3 baixos
núm. 32, traç

ds 23 de maig

11h. Sessió de Ioga i creació 
d’un mandala amb pètals 
de flors 
L’activitat es podrà fer al car-
rer si no bufa el vent.
Tallerista: Ximena akiyama
Coordinadora: eleonora 
Rozitchner.
Lloc: c. ivorra, 20
núm. 18, sarrià Yoga Asana 
Chikitsa 

dg 24 de maig

10h. tracció. Visita al taller 
de l’artista assumpció Mateu
Lloc: c. Paletes, 3 baixos
núm. 32, traç

20h. Inauguració de les xII Jorna-
des de tallers oberts dels artistes 
Visuals a Sarrià
esteu tots convidats!
Lloc: c. Jaume Piquet, 23
núm. 1, Casa orlandai 
-----------------------------------
20h. Inauguració Exposició IntE-
gr’art aIS, ajuda a la Infància 
Sense recursos 
exposició dels dibuixos originals del 
seu segon llibre de cuina solidari 
realitzats per persones amb dife-
rents capacitats.
Lloc: c. Jaume Piquet, 23
núm. 1, Casa orlandai
-----------------------------------
20.30h. Concert CLaMS
música per la inclusió.
Lloc: c. Jaume Piquet, 23
núm. 37, Casa orlandai. 

dc 13 de maig

dj 14 de maig

20h. Inauguració de tallers oberts 
barcelona amb l’exposició efíme-
ra  artista+obra= Síntesi 90’
Aprofita els 90 minuts que dura 
l’exposició efímera per conèixer i 
parlar amb els/les aritstes i veure la 
seva obra. 
Lloc: Edifici Disseny Hub Bcn. Plaça 
de les Glòries Catalanes, 37-38.
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EntrE taLLErS. Les activitats entre setmana dels tallers Oberts barcelona
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dv. 22
ds. 23 
dg. 24

dll 18 dc 20

dc 20

dts 19

dts 19dll 18

dj 21

dj 21

VISIta aL taLLEr 
DE MoDELIStES 
16.30h. SagraDa 
faMíLIa
c. mallorca, 401 
 

VISIta aL taLLEr 
DE MoDELIStES 
11h. SagraDa 
faMíLIa
c. mallorca, 401 
---------------------------- 
xErraDa: 
CoM fUnCIona 
Un MUSEU?
17h. fUnDaCIó MIró
Parc de montjuïc s/n 

VISIta a LES rESErVES 
DEL fonS D’obra 
17.30h. MUSEU naCIonaL
D’art DE CataLUnya
Parc de montjuïc s/n
----------------------------
VISIta fonS D’obra 
I taLLEr DE rEStaUraCIó 
18h. MaCba 
Plaça dels Àngels, 1
----------------------------  
VISIta fàbrICa LEHMann
(Josep abril, al taller, 
Ed. Comanegra, El local n, 
E. Mar font)
18h. fàbrICa LEHMann
c. Consell de Cent, 159 s/n

VISIta aLS taLLErS 
DE rEStaUraCIó I 
ConSErVaCIó
11h. MUSEU naCIonaL 
D’art DE CataLUnya
Parc de montjuïc s/n
---------------------------- 
VISIta fonS D’obra 
I taLLEr DE rEStaUraCIó 
18h. MaCba 
Plaça dels Àngels, 1
---------------------------- 
VISIta fonS D’obra
18h. fUnDaCIó MIró
Parc de montjuïc s/n

VISIta ELS ESpaIS 
oCULtS DEL tnC
11h. tEatrE naCIonaL 
DE CataLUnya
Plaça de les arts, 1
---------------------------- 
VISIta ExpoSICIó +
taLLEr rEtrat
18h. MUSEU pICaSSo
c. montcada, 15-23
 

dv 22

dv 22
a més de les jornades de portes 
obertes als tallers artístics de la ciutat 
durant els caps de setmana, aquest 
any Tallers Oberts et proposa entre/
taLLErS: un seguit d’activitats per 
gaudir de l’art també entre setmana!
Del 18 al 22 de maig. Places limita-
des. Inscriu-te a: info@a-fad.org

Col·laboren en aquesta iniciativa la Fàbrica Lehmann i destacades entitats culturals de la ciutat com: muSeu naCIOnaL D’aRT 
De CaTaLunya, maCba, FunDaCIÓ mIRÓ, muSeu PICaSSO, SaGRaDa FamÍLIa, TnC.

TALLERS
entretaLLErS obErtS

aLS barrIS DE
gràCIa
SarrIà

Portes obertes als
 tallers d’artistes.

taLLErS obErtS
aLS barrIS DE
CIUtat VELLa
pobLE-SEC
Portes obertes 
als tallers d’artistes.

dv. 15
ds. 16 
dg. 17

Les activitats d’entre setmana 
de Tallers Oberts barcelona

artistes visuals de Sarrià

tallersobertssarria.wordpress.com
tallersobertsbarcelona.cat

Web dels tallers oberts de SaRRIÀ
Web dels tallers oberts de baRCeLOna


