Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
DEL MES
Maig 2021
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Telf. 93 291 80 80 www.farinera.org
/farineradelclot
/farinera
Les entrades es poden adquirir al web farinera.org, a partir del dilluns
de la mateixa setmana de l’esdeveniment.
L’aforament de la sala del teatre és limitat per mantenir les mesures
sanitàries obligatòries.
EXPOSICIONS

EXPOSICIONS

CAPITALISME.
EGO I ÉSSER

FOTOCLOT 2021

Fins al 22 de maig
A càrrec de Bart Calero
Dibuixant una societat occidental
desconnectada de si mateixa. La sexualitat, l’autorebuig, l’obsessió de
l’aprovació aliena, la política, la covardia, o l’espiritualitat, són analitzats
sempre des de la perspectiva de l’alliberament de l’ésser davant de la condemna de l’ego.

VISITA GUIADA AMB
BART CALERO
Dissabte 15 de maig, 11 h
Cal reservar l’entrada a www.farinera.org

Visita guiada amb l’artista Bart
Calero per la seva exposició Capitalisme, Ego i Ésser, formada majoritàriament per instal·lacions escultòriques,
sent l’asfalt fos el material principal i
utilitzant-lo com a sinònim de capitalisme. (12 places)

ALTRES

BARCELONA POESIA
20a MOSTRA FOTOGRÀFICA NINGÚ NO SAP QUÈ
DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA POT L’AMOR (“HEY, NO
VAYAS PRESUMIENDO
Del 28 de maig al 26 de juny
POR AHÍ”)
A càrrec del Grup de Fotografia
CLIK! de l’Ateneu del Clot
La XX Mostra Fotogràfica del ClotCamp de l’Arpa torna a instal·lar-se
al Centre Cultural la Farinera del Clot.
Enguany cada participant presentarà
una obra de temàtica lliure i un altre
amb el tema “Patrimoni del Clot-Camp
de l’Arpa” (arquitectònic, urbanístic,
paisatge urbà i memòria històrica).

ARTS ESCÈNIQUES

ALGO
Divendres 21 de maig, 20 h
5,5 €

Dijous 13 de maig, 18.30 h

Activitat gratuïta però cal reservar al web
barcelona.cat/barcelonapoesia

A través d’una proposta a cavall
entre la conversa i l’escenificació, multidisciplinària i interartística, provaran
d’unir-se i allunyar-se de les idees
consolidades sobre la nostra manera
d’estimar, però sobretot, sobre la nostra manera d’entendre’ns estimant.
Ningú no sap què pot l’amor. I, com
canta Lola Flores, millor no presumir
de la seva força, del seu misteri.

XERRADES

MURS SILENCIATS
Dimecres 19 de maig, 19 h
Cal reservar l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de Rebobinart
Es debatran i posaran en comú temes
com la regularització de les obres en
l’espai públic, el ressò que pot arribar
a obtenir una obra després d’estar
censurada, o l’autocensura dels artistes al saber que les seves obres son
susceptibles de ser censurades, etc.
Intervindran:
• Marta Ballesta (moderadora)
• Marc Serra (regidor de l’Ajuntament
de Barcelona)
• Roc Blackblock (artista urbà)
• Unlogic Crew (artistes urbans - MAD)

Amb Pol Guasch, Mireia Sallarès i
Begonya Sáez.

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec d’Impro Barcelona
Espectacle creat a partir d’allò que
el públic vulgui regalar: una anècdota, un neguit o una preocupació.
La improvisació al servei de les actrius i els actors i viceversa. L’humor, el segell inconfusible dels Impro Barcelona.

COM PROTEGIR EL PATRIMONI I L’ÀNIMA DEL
BARRI?
Dijous 20 de maig, 19 h
Cal reservar l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de la Comissió de Patrimoni i Memòria Històrica del
Clot-Camp de l’Arpa
La xerrada comptarà amb Mercè Tatjer, experta en patrimoni urbà i professora de la Universitat de Barcelona.

