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 LA MARCHESA CASATI I VENÈCIA. 
L’esperit indomable d’una dona intensa.
Dimecres 11 de març del 2020 
La Marchesa Casati ha estat una de les dones més representades de 
la història de l’art, desenes de quadres intenten atrapar la seva mira-

-
dents, consumidora de tot tipus de substàncies estimulants, creadora 
de tendències, agosarada, seductora i es va passejar per Venècia 
com una bella bruixa d’un conte de fades. La seva particular manera 

-
ductor d’una xerrada homenatge a una dona única. 

A càrrec de Ruth Casabella Vehils,  historiadora de l‘art.

 NOMMOS, REPTILIANS I GRISOS. 
Els extraterrestres com a muses de l’art.
Dimecres 6 de maig del 2020

Estem sols a l’univers? Aquesta és una de les múltiples incògnites de la 
humanitat encara per resoldre. No obstant, tot i la manca d’evidència 

-
sions. Des de les representacions prehistòriques de deïtats que baixa-

pocs els exemples que insinuen possibles contactes humans amb éssers 
d’un altre món.
Farem una passejada per aquestes i altres representacions en que els 
extraterrestres han estat muses de l’art. Descobrirem tot un món de 
races alienígenes (nommos, reptilians, grisos, etc) i tornarem a plante-
jar-nos, una vegada més, si estem sols a l’univers...

A càrrec de Meri Blanco Lara,  historiadora de l‘art.

Activitat gratuïta
Horari: 20h.
Lloc: Taller Tèxtil i de Vidre: Espai d’Art Caldea – Passeig del Valira s/n
Per més informació: tel.: 890853 i  tallertextil@e-e.ad

LA CLAU. APUNTS D’ART. 5a edició

La clau és una introducció a l’art pensada per a persones no expertes 
en la matèria, en què es pretén compartir els aspectes fonamentals de 
l’art des d’una vessant poc acadèmica i des de l’experiència. 
Una clau d’entrada a la porta de l’art que ens ha d’obrir nous espais al 
coneixement i al gaudi.

•Dimarts 15 octubre 
Introducció l’arquitectura. De les piràmides a les catedrals gòtiques. 1a 
part.
•Dimarts 22 d’octubre
Cinema: vida, obres i miracles de la imatge en moviment.
•Dimarts 29 d’octubre
Fills del nostre temps: l’art contemporani. 1a part.
•Dimarts 5 de novembre 
Introducció l’arquitectura. Dels palazzos als gratacels. 2a part.
•Dimarts 12 de novembre

•Dimarts 19 de novembre
Fills del nostre temps: el cinema de la modernitat. 2a part.

Activitat gratuïta
Horari: de les 19.30 a les 20.30 h.
Lloc: CAEE, av. Carlemany, 30
Edat: A partir de 16 anys
Professorat: Aurora Baena Garròs , Ruth Casabella Vehils 
i Carles Sánchez Rodríguez.

Places limitades. Reserva prèvia: tel. 802255 i centreart@e-e.ad

XERRADES D’ART 13a edició

“PER AMOR A L’ART”. 

Fidels a l’esperit inicial, “Per amor a l’art” continua sent un espai obert 
a tothom, especialment als que vulguin atansar-se al món de l’art en 
un ambient distés.

 DESTRUIR ÉS CONSTRUIR. 
Dimecres, 13 de novembre del 2019 
La ciutat de Palmira, la catedral de Notre-Dame de París, la Pietat 
del Vaticà, la Nena amb globus de Banksy, l’Ecce Homo de Borja. La 
història de l’art és plena de successos que culminen amb la destrucció 
o degradació d’una peça artística. Recopilarem aquestes històries de 
pèrdua de patrimoni per causes violentes, accidentals o naturals i ana-
litzarem el seu impacte. Creació, destrucció i símbols en una xerrada 
en què el debat està garantit.

A càrrec d’Aurora Baena Garròs, historiadora de l‘art.


