Cugat.cat / noticies
La 17a Biennal d'Art Contemporani Català inicia el seu recorregut a Sant Cugat
La 17a edició de la Biennal d'Art Contemporani Català, que
acull obres de joves artistes, ja es pot visitar a la Casa Aymat.
La mostra, inaugurada aquest dijous al vespre, compta amb
22 peces de diferents disciplines d'11 artistes i es podrà veure
a Sant Cugat fins el 4 de juliol.

El públic santcugatenc podrà gaudir d'un conjunt de 22 propostes de Laura Cuch, Mar Garcia, Daniel Gasol,
Míriam Grau, Mercè Hernández, Antoni Hervás, Tamara Kuselman, Daniel Lumbreras, Ariadna Mangrané,
Virginia Vallilengua i Zosen.
Els joves artistes s'han mostrat molt satisfets per l'oportunitat que representa la Biennal per les seves carreres.
Artistes: La Biennal és una oportunitat molt gran perquè es difícil mostrar el teu art fora de la facultat.
/ Ara com ara ho tenim díficil i qualsevol ajuda és benvinguda.
El propietari de la Canals Galeria d'Art i organitzador de la Biennal, Josep Canals, ha explicat que l'exposició
és una mostra representativa de l'art jove actual.
Josep Canals: El que veurà el públic és l'art actual dels joves creadors. Són artistes molt representatius
del tarannà del país.
El tinent d'alcalde de Cultura, Xavier Escura, s'ha felicitat per les més de tres dècades que porta la Biennal
d'Art Contemporani Català promocionant la cultura, sobretot en temps difícils.
Xavier Escura: S'ha de valorar que la Biennal, gràcies a molta gent, continua endavant tot i l'època de
crisi que patim.
També han assistit a la inauguració l'alcalde, Lluís Recoder, el director de la Caja de Ahorros del
Mediterraneo (CAM) a Catalunya, Indaleci Prieto, i el president del Consell de la Cultura i de les Arts
(CoNCA), Francesc Guardans.
Les obres han estat seleccionades d'entre més d'un centenar de treballs participants i s'exposaran a Sant Cugat
fins el 4 de juliol. Després, recorreran una quinzena de poblacions catalanes com Cambrils, Mollet del Vallès i
Lleida, entre d'altres.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/cultura/51481.html
Copyright 2021 Cugat.cat
Pagina 1 - 21/06/2021

