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Centre Cívic Barceloneta
C/Conreria,1-9
08003 Barcelona
Tel. 93 256 33 00
info@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta
ccbarceloneta.blogspot.com
facebook.com/ccbarceloneta
vimeo.com/ccbarceloneta
instagram.com/centrecivicbarceloneta

BUS: 17, 39, 64, 45, 59, D20, N8 i V15
METRO: Barceloneta(L4)

Horari d’obertura del centre
de dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 15h i de 16 a 22h
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C. D’Andrea Dòria
Centre Cívic
Barceloneta

PROGRAMACIÓ
ESTIU 2017

Centre Cívic Barceloneta

JUNY I JULIOL

CONVOCATÒRIES

Presenteu les vostres propostes abans 
del 28 de juny 2017.
Informació a: visuals@civicbarceloneta.com
Convocatòries temàtiques: col·lage, 
il·lustració, retrats, màscares, fotografia 
estenopeica, escultura, contraposats 1+1 
(2 artistes i la creació d’un diàleg entre les 
obres).
Propostes col·lectives, comissariat, 
projectes artístics... 

 CANAL MONO. Selecció  de treballs en 
vídeo-creació, vídeo-art, vídeo-dansa, 
documentals,  MiTS festival de vídeo-dansa 
social.
TERRITORI. Suport a un projecte 
d’investigació artística entorn al barri de la 
Barceloneta.
BARCELONETA RESIDENTS. Artistes del 
barri o que tinguin una relació  especial amb 
la Barceloneta.

CANAL MONO – CICLE DE 
VIDEOCREACIÓ

Obres de Bittente, Bustaffa i Valentino Menghi

ARTS VISUALS

De l’1 al 23 de juny 

Del 29 de juny al 5 de juliol
A CURA D’INES GROSCLAUDE I LUIS 
GROSCLAUDE
Inauguració 1 de juny a  les 19.30h. 
Acció inaugural de dansa amb Rita Noutel i 
Ariadna Penya
Enlluernats per la seva raresa i fantasia bio-
lògica, amb vol poètic i llicències creatives -a 
través del col·lage i l’art textil-, presenten els 
exemplars que habiten les profunditats del mar 
Mediterrani.

CONTRAPOSATS: “UN ME-
DITERRANI IMAGINARI” 

“TAGGING LIFE” DIBUIXOS 
DE ALVISSE BITTENTE, 
VITTORIO BUSTAFFA I 
VALENTINO MENGHI

Obra de Jordi Granada

Inauguració 1 de juny a les 19.30h.  
Acció inaugural de dansa amb Rita Noutel i 
Ariadna Penya
Durant 10 setmanes un grup de dibuixants han 
capturat les grans, les mitjanes i les petites 
històries de la Barceloneta. Veïns, pescadors, 
venedors, nenes, nens, avis, àvies… Totes i 
tots formen part d’aquesta exposició.
urbansketchersbarcelona.blogspot.com.es

“GRUP DE PINTORS DE 
LA BARCELONETA”
Del 29 de juny al 5 de juliol

“DIBUIXANT HISTÒRIES 
A LA BARCELONETA”
De l’1 al 23 de juny

Inauguració 29 de juny a les 19.30h. 
Acció de Hoop Dance a càrrec de Hila Hoop 
84ena exposició del Grup de Pintors de la 
Barceloneta on mostraran diferents temes i 
tècniques.

A CURA D’ANDREA CONTIN
Inauguració 29 de juny a les 19.30h. 
Acció de Hoop Dance a càrrec de Kari Panska.
#Tagging Life, taggear la vida. Els artistes 
exposen el seu bulímic produir d’imatges del 
quotidià, marquen el territori mitjançant la seva 
mirada i el seu gest, que reptarà aquesta vega-
da com en un antic duel al paper. L’acte del di-
buixar es converteix en acte de recerca i alhora 
permet un acte d’apropiació i re-interpretació 
de la realitat, sortint així de les categories dels 
llocs comuns i dels esquemes.

Divendres 16 de juny a les 20.30h

“NO SIGNAL”

Una exploració dels límits del videoart i la 
videocreació, de la pràctica documental i 
l’apropiació de material trobat, d’un grup de 
joves creatius. 
Artistes: Pablo Bertolín, Mar Folguera, Alex 
Galván, Marcelo Goncevat, Josep María Mar-
tín, Karen Mukenge, Zenaida Reyes, Iman Se-
vera, Gastón Balmaceda i Belén Torrebejano. 


