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Castell de Benerdormiens
Castell d’Aro

CAT

Les sales municipals d’art ocupen actualment les estances 
d’aquesta construcció medieval, origen de la vila i baluard de 
la Vall d’Aro, documentada des de l’any 1041. Se’n conserva la 
part més antiga, del segle XII, i d’ençà de 1983 és la seu de les 
principals exposicions al municipi. Conjuntament amb l’església 
i els carrers del nucli antic de Castell d’Aro, està catalogat com a 
Bé Cultural d’Interès Nacional.

ES

Las salas municipales de arte ocupan actualmente las estancias 
de esta construcción medieval, origen del pueblo y baluarte de 
la Vall d’Aro, documentada desde el año 1041. Se conserva la 
parte más antigua, del siglo XII y a partir de 1983 es la sede de 
las exposiciones en el municipio. Conjuntamente con  la  iglesia 
y las calles del casco antiguo de Castell d’Aro está catalogado 
como Bien Cultural de Interés Nacional.

FR

Les salles municipales d’art occupent actuellement les pièces de 
cette construction médiévale, origine de la ville et bastion de la 
Vall d’Aro datant de l’an 1041. On en conserve la partie la plus 
ancienne du XIIe siècle et depuis 1983, c’est le siège des princi-
pales expositions dans la commune. De même que l’église et les 
rues de la vieille ville de Castell d’Aro, la bâtisse est classée Bien 
Culturel d’Intérêt National.

ENG

The municipal art galleries currently occupy the rooms of this 
medieval construction, the origin of the town and stronghold of 
Vall d’Aro, documented since 1041. Here, the oldest part, dating 
from the 12th century, is conserved and since 1983, it has been 
the centre for the main exhibitions in the municipality. Together 
with the church and streets of Castell d’Aro old town, it is listed 
as a Cultural Asset of National Interest.



CAT

Maqueta d’emocions
Vincenzo Carmenati era un artista. El delatava el seu particular estil 
de vida, el seu gust per totes les manifestacions cromàtiques que 
estiguessin al seu abast, la constant cerca de materials i formes, 
i el minuciós estudi del seu impacte en el medi, la seva forma 
d’expressar-se, la seva intolerància per allò que considerava banal... 
A la seva actitud o predisposició ha seguit una producció artística 
tan important com desconeguda. I és que per a Vicente ser artista 
formava part de la seva essència, però mai ho va concebre com a 
una forma de vida social, sinó íntima. Mai ho va concebre com a una 
manera de guanyar-se la vida o una professió, simplement era la 
seva forma de ser.

Tot i el seu caràcter aparentment extravertit, hi havia un Vincenzo 
molt reservat que no se sentia còmode exhibint les seves obres. 
Gaudia molt en veure l’impacte que podien generar les seves obres 
arquitectòniques (les quals definia com a escultures habitables) 
perquè ho feia amb generositat i precisament amb la intenció que 
fossin gaudides per tercers, però amb els seus dibuixos, poemes i 
escultures era tota una altra cosa, eren el seu diari personal i íntim. 
Només en la seva etapa de senectut el va començar a motivar el fet 
de compartir, com si es tractés d’un procés de sincerar-se, com si en 
aquesta etapa hi hagués un desig de permanència, de balanç, de 
compte de resultats. Ara, amb la seva absència present, inicia una 
etapa de reconeixement pòstum.

Quan el 2012 va exposar part d’aquesta obra a l’Aromar, va titular 
l’exposició: Mirant a l’espai l’hàbitat de la vida i a la presentació 
va dir: “Formes, espais i dimensions aliens a allò racional, als 
dogmes culturals i a les veritats matemàtiques apreses, corren 
lliures cap a una instintiva i geomètrica senzillesa de la naturalesa. 
Vaig intentar, jo també, no cometre pecat d’orgull presumint dels 
resultats professionals, però tampoc, ara, voldria privar a ningú de 
la possibilitat d’instrumentar-los per tal d’aconseguir, amb la meva 
experiència, nous resultats, de més gran abast i, amb ells, el gaudi 
de viure”. Ho reprodueixo entre cometes perquè he trobat el text 
de la seva intervenció, i al final va concloure amb un: “Si us plau, 
per tot això, no tractin de reconèixer coses de la vida quotidiana 
en el que aquí s’exposa, són simplement excuses sinceres per tal 
de vestir, sense més justificacions, emocions i sentiments de la 
meva experiència viscuda. Cada observador farà la seva pròpia 
interpretació i per un instant sintonitzarà la freqüència d’una 
comunicació energètica transmesa en un llampec d’eternitat, una 
guspira que fibril·la soldant fractal a fractal per tal que en el sistema 
vida no es perdi allò que alimenta la mare naturalesa i que pot ser 
útil a algú per tal de trobar la felicitat”.

Que així sigui!

Emanuela Carmenati
Filla de Vincenzo Carmenati

Del 27 d’octubre al 25 de novembre de 2018
Caps de setmana i festius 11-13 h i 17-20 h

ES

Maqueta de emociones
Vincenzo Carmenati era un artista. Lo delataba su particular estilo 
de vida, su gusto por cuantas manifestaciones cromáticas estuvieran 
a su alcance, la constante búsqueda de materiales y formas, y el 
minucioso estudio de su impacto en el medio, su forma de 
expresarse, su intolerancia por lo a su juicio banal, … A su actitud o 
predisposición ha seguido una producción artística tan importante 
como desconocida. Y es que para Vicente ser artista formaba parte 
de su esencia, pero nunca lo concibió como una forma de vida 
social sino íntima. Nunca lo concibió como una manera de ganarse 
la vida o una profesión, simplemente era su forma de ser.

Del 27 de octubre al 25 de noviembre de 2018
Fines de semana y festivos 11-13 h y 17-20 h

FR

Maquette d’émotions
Vincenzo Carmenati était un artiste. Son style de vie particulier le 
trahissait, son goût pour toutes les manifestations chromatiques 
qui étaient à sa portée, sa recherche constante de matériaux et de 
formes, son étude minutieuse de son impact sur l’environnement, 
sa façon de s’exprimer, son intolérance pour ce qu’il considérait 
banal... A suivi son attitude ou prédisposition une production 
artistique aussi importante qu’inconnue. Pour Vicente, être artiste 
faisait partie de son essence, mais il ne l’a jamais conçu comme 
une forme de vie sociale, mais comme forme de vie intime. Il ne 
l’a jamais conçu comme un moyen de gagner sa vie ou profession, 
c’était simplement sa façon d’être.

Du 27 octobre au 25 novembre 2018
Week-ends et jours fériés 11h-13h et 17h-20h

EN

Maquette of emotions
Vincenzo Carmenati was an artist. His particular style of life betrayed 
him, his taste for as many chromatic manifestations as were within his 
reach, the constant search for materials and forms, and the meticulous 
study of their impact on the environment, his way of expressing 
himself, his intolerance for what, in his judgement, was banal, etc. 
His attitude or predisposition has followed an artistic production as 
important as it is unknown. For Vicente, being an artist was part of his 
essence, but he never conceived it as a form of social life but rather as 
something intimate. He never conceived it as a way to earn a living or 
as a profession, it was simply his way of being.

From 27th October to 25th November 2018
Weekends and public holidays 11 am-1 pm and 5 pm-8 pm   

VINCENZO CARMENATI VINCENZO CARMENATI
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“Maqueta d’emocions” a Castell d'Aro  

 
Mostra de Vincenzo Carmenanti fins al 25 de novembre 

 

El Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acull, del 27 d’octubre al 

25 de novembre d’enguany, l’exposició Maqueta d’emocions, una 
selecció d’escultures de Vincenzo Carmenati (1931-2015). La mostra, 
recollida també en un catàleg commemoratiu, està organitzada per la 

regidoria de Cultura, es pot visitar lliurament els caps de setmana i 
festius (11-13 h i 17-20 h). Simultàniament, es pot gaudir, de 

l’exposició pictòrica Despertar la bellesa amb d’obres de Joan Raset; 
i també de l’espai expositiu permanent amb una selecció del Fons 
Municipal d’Art, amb obres que donen testimoni dels artistes que hi 

han fet estada durant prop de quatre dècades. 

D’origen italià, Carmenati és conegut com a arquitecte i dissenyador; però la 
seva producció també s’estén vers els camps del dibuix, de l’escriptura o 

de l’escultura que ara s’exposa al castell: obres realitzades en el seu taller 
amb diversos materials, especialment amb fusta; i que en moltes ocasions 

són motlles precedits per estudis cromàtics, càlculs matemàtics, fugues de 
llum i perspectives. Els anys 60' va entrar en contacte amb Platja d’Aro per 
realitzar la discoteca Maddox, la urbanització Els Pins a Treumal, l’edifici 

Roud Store o el primer projecte de Port d’Aro. El seu lligam amb el territori, 

http://ciutada.platjadaro.com/media/k2/items/cache/53725dc11bcbdc3072b2c1e6f01617c0_XL.jpg


on es va instal·lar definitivament, es va estendre durant quatre dècades 

també en l'àmbit social i cultural a través del Club Rotary Costa Brava, la 
Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, l’Associació Cultural El Clau o 

en l’impuls de diversos projectes com la campanya promocional El amor se 
cita en Playa de Aro, la creació de Ràdio Platja d’Aro o de la macropintura 
Platja d'Aro de Niebla. 

L’Ajuntament ha programat per a aquest any 15 exposicions vinculades a la 
cultura popular o les arts plàstiques. D'aquestes darreres, el Castell de 
Benedormiens ha acollit una retrospectiva pictòrica d’Ana Lench, Dansa 

gaudiniana amb pintures d’Alba Roqueta, Una vida compartida amb escultura 
de Rosa Serra i pintura de Xavier Carbonell, les composicions pictòriques més 

recents d’Arranz-Bravo, i la col·lecció Keept it wild de la fotògrafa mexicana 
Patricia de Solages. El Parc dels Estanys de Platja d’Aro, acull dues 
mostres d’escultura de gran format a l’aire lliure: fins al juliol obres de Rosa 

Serra; i actualment, i fins a gener de 2019, una quinzena de peces de Manel 
Àlvarez (pdf). L’espai cultural de la Masia Bas de Platja d’Aro ha estat 

escenari d’un recull d’obres de l’Escola Municipal d’Art 2017-2018; la 
col·lectiva internacional d’art contemporani Desig; i Derbi, la internacional 
catalana, de la col·lecció Museu Derbi de Josep i Jordi Pujolar. Tancarà el cicle 

una selecció del Fons Municipal d’Art (del 22 de desembre de 2018 al 6 de 
gener de 2019). 

 
Exposició Maqueta d’emocions de Vincenzo Carmenati 

Del 27 d’octubre al 25 de novembre al Castell de Benedormiens 

Caps de setmana i festius · 11-13 h i 17-20 h · Entrada lliure 

Cicle d’Exposicions a Castell-Platja d’Aro 2018 

Informació: regidoria de Cultura · T 972 816 192 · cultura@platjadaro.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ciutada.platjadaro.com/item/3665-maqueta-d-emocions-de-vincenzo-

carmenati 
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25 Octubre 2018 

Exposicions Castell d'Aro  

“Maqueta d’emocions” de Vincenzo Carmenati al 
castell de Benedormiens 

bonart 

El Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acull, del 27 d’octubre al 25 de novembre 

d’enguany, l’exposició Maqueta d’emocions, una selecció d’escultures de Vincenzo 

Carmenati (1931-2015). La mostra és la vuitena de l’any al castell i la tretzena del 

cicle d’exposicions al municipi, que s’estén també al Parc dels Estanys i a la Masia 

Bas de Platja d’Aro. La inauguració és dissabte 27 d’octubre (19 h), moment en que 

també es presentarà el catàleg commemoratiu editat per l’Ajuntament. La mostra, 

organitzada per la regidoria de Cultura, es pot visitar lliurament els caps de setmana 

i festius (11-13 h i 17-20 h). Simultàniament, es podrà gaudir, de l’exposició pictòrica 

Despertar la bellesa amb una col·lecció d’obres de Joan Raset; i també de l’espai 

expositiu permanent amb una selecció del Fons Municipal d’Art, amb obres que donen 

testimoni dels artistes que hi han fet estada durant prop de quatre dècades. 

D’origen italià, Carmenati és conegut i reconegut especialment com a arquitecte i 

dissenyador i per la seva estreta vinculació amb Platja d’Aro; però la seva producció 

artística també s’estén vers els camps del dibuix, l’escriptura o l’escultura que ara 

https://www.bonart.cat/categoria/tematiques/exposicions/
https://www.bonart.cat/categoria/ubicacio/castell-daro-ubicacio/
https://www.bonart.cat/author/bonart


s’exposa al castell: obres realitzades en el seu taller amb diversos materials, però 

especialment amb fusta; i que en moltes ocasions són motlles precedits per estudis 

cromàtics, càlculs matemàtics, fugues de llum i perspectives. Nascut a Milà, va 

destacar com a alumne universitari brillant de la Facultat d’Arquitectura del Politècnic 

de Milà, i el seu rector, Pierro Portaluppi, va promocionar-lo com a promesa de 

l’arquitectura, animant-lo a completar el seu recorregut professional a Sud-Amèrica 

on va arribar a Caracas l’any 1956, malgrat ja havia iniciat activitat prèviament a 

Milà amb el despatx Carmenati-Bocconi. 

A Itàlia havia realitzat projectes arquitectònica diversos: l’edifici Expo Fiat per la Fira 

de Milà, la seu de Liquigas, diverses urbanitzacions o terres i parets de ceràmica per 

a Italcermaica. A Caracaras va ser nomenat conseller artístic de la nunciatura 

vaticana i assessor tècnic-artístic de l’ambaixada italiana. L’any 1960 retorna a Itàlia, 

però amb col·laboracions a Sao Paulo, Brussel·les, Nova York o París. És en aquest 

context cosmopolita quan en la dècada dels seixanta entra en contacte amb Platja 

d’Aro per realitzar la discoteca Maddox de Platja d’Aro (que Oriol Regàs albirava com 

el nou Boccaccio a la Costa Brava), la urbanització Els Pins a Treumal, l’edifici Roud 

Store o el primer projecte de Port d’Aro. El seu lligam amb el territori, on es va 

instal·lar definitivament es va estendre durant quatre dècades en l’àmbit de 

l’arquitectura; però també en el social i cultural a través del Club Rotary Costa Brava, 

la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, l’Associació Cultural El Clau o 

participant en l’impuls de diversos projectes com la campanya promocional El amor 

se cita en Playa de Aro, la creació de Ràdio Platja d’Aro o de la macropintura Platja 

d’Aro de Niebla. 

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ha programat per a aquest any un global de 15 

exposicions. D’aquestes, 12 estan vinculades a les arts plàstiques i tres més a la 

cultura popular: el concurs de conjunts florals tot coincidint amb la diada de sant 

Isidre Llaurador (maig), la mostra de motos històriques de la marca Derbi (setembre-

octubre) i el cicle de Nadal amb col·lectives amb temàtiques pròpies de l’època 

(desembre). Les propostes al Castell de Benedormiens -que ara es tanquen amb la 

doble exposició de Carmenati i Raset- han estat una retrospectiva pictòrica d’Ana 

Lench, Dansa gaudiniana amb pintures d’Alba Roqueta, Una vida compartida amb 

escultura de Rosa Serra i pintura de Xavier Carbonell, les composicions pictòriques 

més recents d’Arranz-Bravo, i la col·lecció Keept it wild de la fotògrafa mexicana 

Patricia de Solages. 

Paral·lelament, el Parc dels Estanys de Platja d’Aro, acull aquest any dues mostres 

d’escultura de gran format a l’aire lliure, en un l’entorn de 150.000 m2 d’atractiu 



turístic, naturalista i cultural, on hi són compatibles la visita pedagògica i artística 

amb una diversitat biològica que recupera els hàbitats i els ambients originals de la 

zona. Fins al 29 de juliol hi havia exposades d’obres de Rosa Serra, i actualment i 

fins a gener de 2019 ho faran una quinzena de peces de Manel Àlvarez. Darrerament, 

l’espai cultural de la Masia Bas de Platja d’Aro va iniciar programació amb un recull 

d’obres dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art del curs 2017-2018; i ha tingut 

continuïtat amb la proposta Desig, una col·lectiva internacional d’art modern 

contemporani; i Derbi, la internacional catalana, amb un cinquantena de models de 

la col·lecció Museu Derbi de Josep i Jordi Pujolar. En prendrà el relleu, una selecció 

del Fons Municipal d’Art (del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019). 
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Platja d’Aro. Mostra escultòrica ‘Maqueta 

d’emocions’ de Vincenzo Carmenati al Castell 

de Benedormiens de Castell d’Aro 
 

 
Publicat el Dijous, 25 Octubre 2018 15:28  

Escrit per Ajuntament de Platja d'Aro  

El Castell de Benedormiens de Castell d'Aro acull, del 27 d'octubre al 25 de 

novembre d'enguany, l'exposició Maqueta d'emocions, una selecció 

d'escultures de Vincenzo Carmenati (1931-2015). La mostra és la vuitena de 

l'any al castell i la tretzena del cicle d'exposicions al municipi, que s'estén 

també al Parc dels Estanys i a la Masia Bas de Platja d'Aro. La inauguració és 

dissabte 27 d'octubre (19 h), moment en que també es presentarà el catàleg 

commemoratiu editat per l'Ajuntament. La mostra, organitzada per la 

regidoria de Cultura, es pot visitar lliurament els caps de setmana i festius 

(11-13 h i 17-20 h). Simultàniament, es podrà gaudir, de l'exposició pictòrica 

Despertar la bellesa amb una col·lecció d'obres de Joan Raset; i també de 

l'espai expositiu permanent amb una selecció del Fons Municipal d'Art, amb 

obres que donen testimoni dels artistes que hi han fet estada durant prop de 

quatre dècades.  

D'origen italià, Carmenati és conegut i reconegut especialment com a 

arquitecte i dissenyador i per la seva estreta vinculació amb Platja d'Aro; però 

la seva producció artística també s'estén vers els camps del dibuix, 

l'escriptura o l'escultura que ara s'exposa al castell: obres realitzades en el 

seu taller amb diversos materials, però especialment amb fusta; i que en 

moltes ocasions són motlles precedits per estudis cromàtics, càlculs 

matemàtics, fugues de llum i perspectives. Nascut a Milà, va destacar com a 

alumne universitari brillant de la Facultat d'Arquitectura del Politècnic de Milà, 

i el seu rector, Pierro Portaluppi, va promocionar-lo com a promesa de 

l'arquitectura, animant-lo a completar el seu recorregut professional a Sud-

Amèrica on va arribar a Caracas l'any 1956, malgrat ja havia iniciat activitat 

prèviament a Milà amb el despatx Carmenati-Bocconi.  

A Itàlia havia realitzat projectes arquitectònica diversos: l'edifici Expo Fiat per 

la Fira de Milà, la seu de Liquigas, diverses urbanitzacions o terres i parets de 

ceràmica per a Italcermaica. A Caracaras va ser nomenat conseller artístic de 

la nunciatura vaticana i assessor tècnic-artístic de l'ambaixada italiana. L'any 

1960 retorna a Itàlia, però amb col·laboracions a Sao Paulo, Brussel·les, Nova 

York o París. És en aquest context cosmopolita quan en la dècada dels 



seixanta entra en contacte amb Platja d'Aro per realitzar la discoteca Maddox 

de Platja d'Aro (que Oriol Regàs albirava com el nou Boccaccio a la Costa 

Brava), la urbanització Els Pins a Treumal, l'edifici Roud Store o el primer 

projecte de Port d'Aro. El seu lligam amb el territori, on es va instal·lar 

definitivament es va estendre durant quatre dècades en l'àmbit de 

l'arquitectura; però també en el social i cultural a través del Club Rotary Costa 

Brava, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, l'Associació Cultural El 

Clau o participant en l'impuls de diversos projectes com la campanya 

promocional El amor se cita en Playa de Aro, la creació de Ràdio Platja d'Aro 

o de la macropintura Platja d'Aro de Niebla.  

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha programat per a aquest any un global 

de 15 exposicions. D'aquestes, 12 estan vinculades a les arts plàstiques i tres 

més a la cultura popular: el concurs de conjunts florals tot coincidint amb la 

diada de sant Isidre Llaurador (maig), la mostra de motos històriques de la 

marca Derbi (setembre-octubre) i el cicle de Nadal amb col·lectives amb 

temàtiques pròpies de l'època (desembre). Les propostes al Castell de 

Benedormiens -que ara es tanquen amb la doble exposició de Carmenati i 

Raset- han estat una retrospectiva pictòrica d'Ana Lench, Dansa gaudiniana 

amb pintures d'Alba Roqueta, Una vida compartida amb escultura de Rosa 

Serra i pintura de Xavier Carbonell, les composicions pictòriques més recents 

d'Arranz-Bravo, i la col·lecció Keept it wild de la fotògrafa mexicana Patricia 

de Solages.  

Paral·lelament, el Parc dels Estanys de Platja d'Aro, acull aquest any dues 

mostres d'escultura de gran format a l'aire lliure, en un l'entorn de 150.000 

m2 d'atractiu turístic, naturalista i cultural, on hi són compatibles la visita 

pedagògica i artística amb una diversitat biològica que recupera els hàbitats 

i els ambients originals de la zona. Fins al 29 de juliol hi havia exposades 

d'obres de Rosa Serra, i actualment i fins a gener de 2019 ho faran una 

quinzena de peces de Manel Àlvarez. Darrerament, l'espai cultural de la Masia 

Bas de Platja d'Aro va iniciar programació amb un recull d'obres dels alumnes 

de l'Escola Municipal d'Art del curs 2017-2018; i ha tingut continuïtat amb la 

proposta Desig, una col·lectiva internacional d'art modern contemporani; i 

Derbi, la internacional catalana, amb un cinquantena de models de la 

col·lecció Museu Derbi de Josep i Jordi Pujolar. En prendrà el relleu, una 

selecció del Fons Municipal d'Art (del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener 

de 2019). 

 

 

https://www.canalajuntament.cat/sala-de-premsa/77418-platja-d-aro-exposicio-

maqueta-d-emocions-de-vincenzo-carmenati-27-octubre-25-novembre-18 
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Agenda Cultural 

 

Exposició “Maqueta d’emocions” 

De Vincenzo Carmenati. Escultures 

 

Inici: 27/10/2018  

Fi: 25/11/2018  

Castell de Benedormiens  

Castell d'AroMunicipi: Castell-Platja d'Aro  

 

 
Font: Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 

 

 

 

https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20181022069 

 

https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20181022069


 

Sábado, 27 de octubre de 2018 

EFE 

27/10/2018 (01:18) 

 

 

19:00h.- Castillo de Aro.- CARMENATI RASET.- Un memorial sobre el 

arquitecto Vincenzo Carmenati, responsable de proyectos como la sede de 

Liquigas, consejero artístico de la nunciatura vaticana en Caracas o impulsor 

de la campaña turística 'El amor se cita en Playa de Aro', se inaugura en 

Castell-Platja d'Aro junto a una exposición de Joan Raset. (foto). Castell de 

Benedormiens (Plaça Santa Maria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-10-27/sabado-27-de-octubre-de-

2018_1655542/ 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-10-27/sabado-27-de-octubre-de-2018_1655542/
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-10-27/sabado-27-de-octubre-de-2018_1655542/


 
 

 

CULTURA CASTELL-PLATJA D’ARO - 4 novembre 2018 2.00 h  

Mapes emocionals  

Una mostra descobreix l’obra escultòrica de l’arquitecte 
Vincenzo Carmenati, autor de projectes com ara el Roud 
Store i la discoteca Maddox de Platja d’Aro  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dos de les obres que es poden veure a l'exposició.  Fons Vicenzo Carmenati. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El taller on treballava i va crear la 
seva obra escultòrica.  

FONS VICENZO CARMENATI. 



 
Vicenzo Carmenati, en un dels seus edificis. 
FONS VICENZO CARMENATI 

 

 

JOAN TRILLAS - CASTELL-PLATJA D’ARO  

Un arquitecte és, per damunt de tot, un artista. Es fa difícil entendre la seva 

creació sense capbussar-se en el seu món o univers particular, ja sigui amb 

aportacions en els àmbits de la pintura, l’escultura o la filosofia. Vincenzo 

Carmenati (1931-2015) no n’és una excepció. Aquest arquitecte italià, 

vinculat a Platja d’Aro durant quatre dècades i amb una intensa carrera 

internacional, va bastir una obra en què, i com valora la seva filla Emanuela, 

l’arquitecte va acabar per deixar pas a l’escultor. Ara, la seva obra escultòrica 

es mostra a l’exposició Maqueta d’emocions, que es pot veure al castell de 

Benidormiens, a Castell d’Aro, fins al 25 de novembre. 

Vicenzo Carmenati solia definir la seva obra arquitectònica com a “escultures 

habitables”. “No tractin de reconèixer alguna cosa del quotidià en el que aquí 

s’exposa. Són simplement excuses sinceres per vestir, sense més 

justificacions, emocions i sentiments que he viscut”, deia sobre les escultures. 

És dona, doncs, un meravellós llenguatge bidireccional: de l’obra 

arquitectònica a l’escultòrica i viceversa. La seva neta Paola fa un pas més 

enllà i defineix les creacions escultòriques de l’avi com a “mapes emocionals”. 

Estem davant un treball fet al seu taller amb diversos materials, però 



especialment amb fusta, i que en moltes ocasions són motlles precedits per 

estudis cromàtics, càlculs matemàtics, fugues de llum i perspectives. 

Generositat 

Segons Emanuela Carmenanti, el seu pare era un arquitecte que projectava 

perquè la gent en gaudís, per, des de la generositat, generar espais de 

llibertat: “Però fent escultures, dibuixos i escrits era un altre home. Realment, 

era una persona que podia passar com a extravertit perquè era molt sociable, 

però també era molt reservat. Crec que li faltaven paraules per expressar el 

que sentia i vivia. Era una persona molt perfeccionista i exigent, i quan la 

paraula no era prou potent perquè es pogués expressar, llavors sortia el seu 

torrent creatiu íntim i dibuixava o feia escultures.” 

De Milà a Platja d’Aro 

Carmenati és reconegut especialment com a arquitecte i dissenyador i per la 

seva estreta vinculació amb Platja d’Aro. Nascut a Milà, va destacar com a 

alumne universitari brillant de la facultat d’arquitectura del Politècnic de Milà. 

El seu rector, Pierro Portaluppi, va promocionar-lo com a promesa de 

l’arquitectura, animant-lo a completar el seu recorregut professional a 

Amèrica del Sud, on va arribar, a Caracas, l’any 1956, després d’haver iniciat 

activitat prèviament a Milà amb el despatx Carmenati-Bocconi. A Itàlia, havia 

fet projectes arquitectònics diversos: l’edifici Expo Fiat per a la Fira de Milà, 

la seu de Liquigas, diverses urbanitzacions o terres i parets de ceràmica per 

a Italceramica. A Caracas, va ser nomenat conseller artístic de la nunciatura 

vaticana i assessor tècnic i artístic de l’ambaixada italiana. L’any 1960, va 

retornar a Itàlia, però amb col·laboracions a Sao Paulo, Brussel·les, Nova York 

i París. 

És en aquest context cosmopolita que, en la dècada dels seixanta del segle 

passat, entra en contacte amb Platja d’Aro per realitzar la discoteca Maddox 

de Platja d’Aro, que Oriol Regàs albirava com el nou Boccaccio a la Costa 

Brava, la urbanització Els Pins a Treumal, l’edifici Roud Store i el primer 

projecte de Port d’Aro. 

 

 

 

 

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1494604-mapes-emocionals.html 

http://www.paneek.net/#/panoramas/view/38139
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1494604-mapes-emocionals.html


 

ESCULTURA CARMENATI  

Un memorial sobre Carmenati muestra la cara 

artística del arquitecto italiano 
 

 
Redacción  

25/10/2018 10:52  

 

Castell-Platja d'Aro (Girona), 25 oct (EFE).- Un memorial sobre el arquitecto 

Vincenzo Carmenati, responsable de proyectos como la sede de Liquigas, 

consejero artístico de la nunciatura vaticana en Caracas o impulsor de la 

campaña turística 'El amor se cita en Playa de Aro', repasará en Castell-Platja 

d'Aro su vertiente escultórica. 

Carmenati, fallecido en 2015, se instaló en la Costa Brava después de que, 

en la década de los 60, recibiese el encargo de la discoteca Maddox. 

Su propietario, Oriol Regàs, pensó en el italiano para concebir un local de ocio 

que esperaba que se convirtiese en una sala como la barcelonesa Bocaccio, 

pero ubicada en Castell-Platja d'Aro. 

Allí, Vincenzo Carmenati participó en otros proyectos como el de Port d'Aro o 

el edificio Roud Store y se instaló definitivamente con una presencia en la 

vida social y cultural a través del Club Rotary, la Cámara de Comercio de Sant 

Feliu de Guíxols o, incluso, de la campaña 'El amor se cita en Playa de Aro'. 

Sin embargo, Carmenati contaba también con una faceta artística que, desde 

este sábado y hasta el 25 de noviembre, se podrá ver en el Castillo de 

Benedormiens de Castell d'Aro con una selección de esculturas en madera 

que, en muchas casos, estaban precedidas por estudios cromáticos, cálculos 

matemáticos y perspectivas. 

Al milanés se le conoce por su creación profesional como la reforma del 

Parlamento ruso en Moscú o la imagen corporativa de Iberia, pero este 

memorial, bajo el título 'Maqueta de emociones', busca profundizar en esa 

otra cara de alguien que, después de una carrera internacional en el ámbito 

de la arquitectura, se convirtió en un ciudadano más de la Costa Brava. 



La inauguración de la exposición de Carmenati coincidirá el sábado en el 

Castillo de Benedormiens con la del pintor Joan Raset, denominada 'Despertar 

la belleza, una selección de piezas de otro artista formado como arquitecto. 

EFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181025/452543817277/un-memorial-sobre-
carmenati-muestra-la-cara-artistica-del-arquitecto-italiano.html 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181025/452543817277/un-memorial-sobre-carmenati-muestra-la-cara-artistica-del-arquitecto-italiano.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20181025/452543817277/un-memorial-sobre-carmenati-muestra-la-cara-artistica-del-arquitecto-italiano.html


 
CAT-EXPOSICIÓN ARQUITECTURA  

Platja d'Aro rinde homenaje al arquitecto 

italiano Vincenzo Carmenati 
 

 

Redacción  

27/10/2018 20:42  

Platja d'Aro (Girona), 27 oct (EFE).- El municipio de Platja d'Aro rinde 

homenaje al arquitecto italiano Vincenzo Carmenati con una exposición que 

muestra su desconocida vertiente escultórica. 

"La obra que habla de él por él". Este es el título que hubiera escogido la hija 

del arquitecto italiano, Emanuela Carmenati, para la exposición que ha 

inaugurado esta tarde el Ayuntamiento de Platja d'Aro en el Castillo de 

Benedormiens, aunque reconoce que su padre "hubiera preferido el título 

escogido: 'Maqueta de emociones'". 

La muestra es una oportunidad para conocer una faceta desconocida del 

arquitecto: su vertiente escultórica, con una selección de esculturas, la 

mayoría en madera, y que, en muchos casos, estaban precedidas de estudios 

cromáticos, cálculos matemáticos y perspectivas. 

Su hija Emanuela ha confesado a los asistentes que "ahora que no está el 

arquitecto", fallecido en 2015, "ha aparecido un artista". 

Y es que repasando todo el material de su padre, descubrieron esculturas, 

dibujos y escritos que tenían que "compartir con todo el pueblo". 

"Fue una sorpresa descubrir todo este material y estamos muy agradecidos: 

esta exposición es un homenaje a su figura y su memoria", ha indicado 

Carmenati. 

Nacido en Milán en 1931, Carmenati destacó como alumno brillante en la 

Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán y su rector, Pierro Portaluppi, 

lo promocionó como promesa de la arquitectura, animándolo a completar su 

recorrido profesional en Sudamérica. 

En Italia realizó varios proyectos arquitectónicos, como el edificio Expo Fiat 

para la Feria de Milán, la sede de Liquigas y varias urbanizaciones. 



En Caracas (Venezuela) fue nombrado consejero artístico de la nunciatura 

vaticana y asesor técnico-artístico de la embajada italiana. En 1960 volvió a 

su tierra natal, pero continuó colaborando con proyectos en Sao Paulo, 

Bruselas, Nueva York o París. 

Carmenati falleció en Platja d'Aro, donde se instaló después de recibir el 

encargo de levantar la discoteca Maddox, en la década de los 60. 

Pero no fue el único proyecto que realizó en esta población de la Costa Brava. 

También diseñó el edificio Roud Store, el primer proyecto del Port d'Aro y 

participó en la campaña promocional "El amor se cita en Platja d'Aro". 

Además, participó en la vida social y cultural gerundense a través del Club 

Rotary, la Cámara de Comercio de Sant Feliu de Llobregat y la asociación 

cultural El Clau. 

"Fue un hombre muy importante, su nombre está grabado con letras de oro 

en la historia del desarrollo de Platja d'Aro, especialmente en los años 70 y 

80, que fue cuando más actuó", ha destacado el alcalde de Platja d'Aro, Joan 

Giraut. EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181027/452578272051/platja-daro-rinde-

homenaje-al-arquitecto-italiano-vincenzo-carmenati.html 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181027/452578272051/platja-daro-rinde-homenaje-al-arquitecto-italiano-vincenzo-carmenati.html
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Vincenzo Carmenati 
 
Escultura

 
 

Maqueta d'emocions: l'obra que parla d'ell per ell  

Vincenzo Carmenati era un artista. El delatava el seu particular estil de vida, 

el seu gust per totes les manifestacions cromàtiques que estiguessin al seu 

abast, la constant cerca de materials i formes, i el minuciós estudi del seu 

impacte en el medi, la seva forma d’expressar-se, la seva intolerància per 

allò que considerava banal,... A la seva actitud o predisposició ha seguit una 

producció artística tan important com desconeguda. I és que per a Vincenzo 

ser artista formava part de la seva essència, però mai ho va concebre com a 

una forma de vida social, sinó íntima. Mai ho va concebre com a una manera 

de guanyar-se la vida o una professió, simplement era la seva forma de ser.  

Inauguració dissabte 27 d'octubre a les 19 h  

Simultàniament es podrà visitar l'exposició de pintura "Despertar la bellesa" 

de Joan Raset. 

CULTURA - T 972 804 207 - cultura@platjadaro.com 

 
http://www.platjadaro.com/activitats/1958/vincenzo_carmenati.html 

mailto:cultura@platjadaro.com
http://www.platjadaro.com/activitats/1958/vincenzo_carmenati.html


 

 

 

Exposició escultòrica de Vincenzo Carmenati/ 

Despertar la bellesa de Joan Raset 

PER AWATEF AHMITTACH - 23 d'octubre de 2018 
 
 

 

27 d'octubre de 2018 a 25 de novembre de 2018  

Castell de Benedormiens 

El Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acull, del 27 d’octubre al 

25 de novembre d’enguany, l’exposició Maqueta d’emocions, una 

selecció d’escultures de Vincenzo Carmenati (1931-2015). La mostra 

és la vuitena de l’any al castell i la tretzena del cicle d’exposicions al 

municipi, que s’estén també al Parc dels Estanys i a la Masia Bas de 

Platja d’Aro. La inauguració és dissabte 27 d’octubre (19 h), moment 

en que també es presentarà el catàleg commemoratiu editat per 

https://www.radiocapital.cat/author/aahmitach/


l’Ajuntament. La mostra, organitzada per la regidoria de Cultura, es 

pot visitar lliurament els caps de setmana i festius (11-13h i 17-

20h) Simultàniament, es podrà gaudir, de l’exposició 

pictòrica Despertar la bellesa amb una col·lecció d’obres de Joan 

Raset; i també de l’espai expositiu permanent amb una selecció del 

Fons Municipal d’Art, amb obres que donen testimoni dels artistes 

que hi han fet estada durant prop de quatre dècades. 

D’origen italià, Carmenati és conegut i reconegut especialment com a 

arquitecte i dissenyador i per la seva estreta vinculació amb Platja d’Aro; però 

la seva producció artística també s’estén vers els camps del dibuix, 

l’escriptura o l’escultura que ara s’exposa al castell: obres realitzades en el 

seu taller amb diversos materials, però especialment amb fusta; i que en 

moltes ocasions són motlles precedits per estudis cromàtics, càlculs 

matemàtics, fugues de llum i perspectives. Nascut a Milà, va destacar com a 

alumne universitari brillant de la Facultat d’Arquitectura del Politècnic de Milà, 

i el seu rector, Pierro Portaluppi, va promocionar-lo com a promesa de 

l’arquitectura, animant-lo a completar el seu recorregut professional a Sud-

Amèrica on va arribar a Caracas l’any 1956, malgrat ja havia iniciat activitat 

prèviament a Milà amb el despatx Carmenati-Bocconi. 

A Itàlia havia realitzat projectes arquitectònica diversos: l’edifici Expo Fiat per 

la Fira de Milà, la seu de Liquigas, diverses urbanitzacions o terres i parets de 

ceràmica per a Italcermaica. A Caracaras va ser nomenat conseller artístic de 

la nunciatura vaticana i assessor tècnic-artístic de l’ambaixada italiana. L’any 

1960 retorna a Itàlia, però amb col·laboracions a Sao Paulo, Brussel·les, Nova 

York o París. És en aquest context cosmopolita quan en la dècada dels 

seixanta entra en contacte amb Platja d’Aro per realitzar la discoteca Maddox 

de Platja d’Aro (que Oriol Regàs albirava com el nou Boccaccio a la Costa 

Brava), la urbanització Els Pins a Treumal, l’edifici Roud Store o el primer 

projecte de Port d’Aro. El seu lligam amb el territori, on es va instal·lar 

definitivament es va estendre durant quatre dècades en l’àmbit de 

l’arquitectura; però també en el social i cultural a través del Club Rotary Costa 

Brava, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, l’Associació Cultural El 

Clau o participant en l’impuls de diversos projectes com la campanya 

promocional El amor se cita en Playa de Aro, la creació de Ràdio Platja d’Aro 

o de la macropintura Platja d’Aro de Niebla. 

 

 

https://www.radiocapital.cat/pec-events/exposicio-escultorica-de-vincenzo-carmenati-

despertar-la-bellesa-de-joan-raset/ 

https://www.radiocapital.cat/pec-events/exposicio-escultorica-de-vincenzo-carmenati-despertar-la-bellesa-de-joan-raset/
https://www.radiocapital.cat/pec-events/exposicio-escultorica-de-vincenzo-carmenati-despertar-la-bellesa-de-joan-raset/


 

 

 

ESCULTURES DE VICENZO CARMENATI I PINTURES DE 

JOAN RASET AL CASTELL DE BENEDORMIENS 

 

El Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acull, del 27 d’octubre al 25 de 

novembre d’enguany l’exposició Despertar la bellesa, amb una selecció de 

pintures de Joan Raset, olis que destaquen per la seva llum, intensitat, força 

vital i la figura femenina. La mostra és la setena de l’any al castell i la dotzena 

del cicle d’exposicions al municipi, que s’estén també al Parc dels Estanys i a 

la Masia Bas de Platja d’Aro. La inauguració és aquest dissabte 27 d’octubre 

a les 19h, moment en que també es presentarà el catàleg commemoratiu 

editat per l’Ajuntament. La mostra, organitzada per la regidoria de Cultura, 

es pot visitar lliurament els caps de setmana i festius (11-13 h i 17-20 h). 

 

Simultàniament, es podrà gaudir de l’exposició escultòrica Maqueta 

d’emocions amb una col·lecció de peces de Vincenzo Carmenati; i també de 

l’espai expositiu permanent amb una selecció del Fons Municipal d’Art, amb 

obres que donen testimoni dels artistes que hi han fet estada durant prop de 

quatre dècades. L’Ajuntament ha programat per a aquest any un global de 

15 exposicions. D’aquestes, 12 estan vinculades a les arts plàstiques i tres 

més a la cultura popular: concurs de conjunts florals de sant Isidre Llaurador 

(maig), mostra de motos històriques de la marca Derbi(setembre-octubre) i 

el cicle de Nadal amb col·lectives pròpies de l’època (desembre). 

 

 

 

 

https://www.rsf.cat/3-noticies-3-imatges-de-scda-i-cpda/ 

https://www.rsf.cat/3-noticies-3-imatges-de-scda-i-cpda/


 

 

Castell-Platja d'Aro i S'Agaró  

El Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acull fins 

a finals de novembre una selecció d’escultures de 

Vicenzo Carmenati i pintures de Joan Raset 
 

 

La mostra s’ha inaugurat aquest cap de setmana amb una 

gran assistència de públic 

Fins al 25 de novembre, el Castell de Benedormiens acull l’exposició “Maqueta 

d’emocions” del reconegut arquitecte i dissenyador internacional italià, 

Vicenzo Carmenati, que va deixar-nos l’any 2015, i la mostra pictòrica 

“Despertar la bellesa” de Joan Raset. 

http://news.rpa.cat/noticies/castell-platja-daro-i-sagaro/


Les dues mostres es poden visitar els caps de setmana i festius d’11 a les 

13h i de les 17 a les 20h. 

 
 

Vicenzo Carmenati era un artista 

Tal com explica Emanuela Carmenati, filla de Vicenzo Carmenati, en el pròleg 

del catàleg commemoratiu de l’exposició, “Vicenzo Carmenati era un artista. 

El delatava el seu particular estil de vida, el seu gust per totes les 

manifestacions cromàtiques que estiguessin al seu abast, la constant cerca 

de materials i formes, i el minuciós estudi del seu impacte en el medi, la seva 

forma d’expressar-se, la seva intolerància per allò que considerava banal… A 

la seva actitud o predisposició ha seguit una producció artística tan important 

com desconeguda. I és que per a Vicente ser artista formava part de la seva 

essència, però mai ho va concebre com a una forma de vida social, sinó 

íntima. Mai ho va concebre com a una manera de guanyar-se la vida o una 

professió, simplement era la seva forma de ser. Tot i el seu caràcter 

aparentment extravertit, hi havia un Vincenzo molt reservat que no se sentia 

còmode exhibint les seves obres. Gaudia molt en veure l’impacte que podien 

generar les seves obres arquitectòniques (les quals definia com a escultures 

habitables) perquè ho feia amb generositat i precisament amb la intenció que 

fossin gaudides per tercers, però amb els seus dibuixos, poemes i escultures 

era tota una altra cosa, eren el seu diari personal i íntim”. 



 

La mostra ens descobreix un Vicenzo Carmenati escultor, dibuixant i 

escriptor. 

L’any 2012, Vicenzo Carmenati va exposar part de la seva obra a l’Hotel 

Aromar de Platja d’Aro, municipi amb el qual va tenir una estreta vinculació 

durant dècades. Carmenati, va dissenyar la discoteca Maddox, la urbanització 

Els Pins a Treumal, l’edifici Roud Store o el primer projecte de Port d’Aro. A 

més, va formar part del Club Rotary Costa Brava, la Cambra de Comerç de 

Sant Feliu de Guíxols, l’Associació Cultural El Clau o va participar en l’impuls 

de campanyes tan famoses com El amor se cita en Playa de Aro, la 

macropintura Platja d’Aro de Niebla o la creació de Ràdio Platja d’Aro. 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.rpa.cat/2018/10/29/el-castell-de-benedormiens-de-castell-daro-acull-

fins-a-finals-de-novembre-una-seleccio-descultures-de-vicenzo-carmenati-i-

pintures-de-joan-raset/ 
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http://news.rpa.cat/2018/10/29/el-castell-de-benedormiens-de-castell-daro-acull-fins-a-finals-de-novembre-una-seleccio-descultures-de-vicenzo-carmenati-i-pintures-de-joan-raset/


 

 

Exposició al Castell de Benedormiens: Joan Raset, 
pintura, i Vincenzo Carmenati, escultura. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Les sales municipals d’art ocupen actualment les estances del Castell de 

Benedormiens, construcció medieval origen de la vila i baluard de la Vall 

d’Aro, documentat des de l’any 1041. 

El pintor català Joan Raset sempre ha sabut compaginar bellesa amb 

espontaneïtat, donant com a resultat una pintura figurativa, expresionista o 

postimpresionista en la que la figura femenina, els jardins o les ciutats que 

ha visitat són l’eix principal. La pintura de Raset comparteix espai amb una 

selecció d’escultures de Vincenzo Carmenati, prestigiós arquitecte italià 

molt vinculat al municipi de Castell-Platja d’Aro que ens va deixar l’any 2015. 

L’exposició es podrà veure fins al 25 de novembre només els caps de setmana 

i dies festius. L’horari de l’activitat és d’11 a 13 h i de 17 a 20 hores. 

Més informació: 972 81 91 72 / cultura@platjadaro.com 

 

https://somcultura.costabrava.org/events/exposicio-al-castell-de-benedormiens-joan-raset-

pintura-i-vincenzo-carmenati-escultura/ 

mailto:cultura@platjadaro.com
https://somcultura.costabrava.org/events/exposicio-al-castell-de-benedormiens-joan-raset-pintura-i-vincenzo-carmenati-escultura/
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S'exposa la faceta artística de Vincenzo 
Carmenati amb 'Maqueta d'emocions' 

 
Jèssica Martí                                                            Castell-Platja d'Aro i S'Agaró 

Laia Campos                                                                           Data: 29/10/2018 

 

 

INTERVÉ: Emmanuela Carmenati, filla de l'artista 
 

El castell de Benedormiens de Castell d'Aro acull entre les seves parets 

una exposició d'escultura molt especial. Es tracta de les escultures més 

recents de Vicenzo Carmenati que com a arquitecte de professió va 

proposar i fer el seguiment de la primera restauració d'aquest castell de 

Castell d'Aro. La seva filla ara ha volgut mostrar públicament la faceta 

artística del seu pare que treballava en la intimitat i fins al final no va mostrar 

mai la seva obra. 

 

D’origen italià, Carmenati és conegut i reconegut especialment com a 

arquitecte i dissenyador i per la seva estreta vinculació amb Platja d’Aro; però 

la seva producció artística també s’estén vers els camps del dibuix, 

l’escriptura o l’escultura que ara s’exposa al castell: obres realitzades en 

el seu taller amb diversos materials, però especialment amb fusta; i 

https://www.tvcostabrava.com/buscador/Jèssica%20Martí
https://www.tvcostabrava.com/poblacio/castell-platja-daro-i-sagaro
https://www.tvcostabrava.com/buscador/Laia%20Campos


que en moltes ocasions són motlles precedits per estudis cromàtics, càlculs 

matemàtics,  ugues de llum i perspectives. 

 

Nascut a Milà, va destacar com a alumne universitari brillant de la Facultat 

d’Arquitectura del Politècnic de Milà, i el seu rector va promocionar-lo com a 

promesa de l’arquitectura, animant-lo a completar el seu recorregut 

professional a Sud-Amèrica. 

 

L’any 1960 retorna a Itàlia, però amb col·laboracions a Sao Paulo, Brussel·les, 

Nova York o París. És en aquest context cosmopolita quan en la dècada dels 

seixanta entra en contacte amb Platja d’Aro per realitzar la discoteca 

Maddox de Platja d’Aro, l’edifici Round Store o el primer projecte de Port 

d’Aro. Més de 40 anys vinculat amb el municipi en  l’àmbit de l’arquitectura; 

però també en el social i cultural a través del Club Rotary Costa Brava, la 

Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, l’Associació Cultural El 

Clau o participant en l’impuls de diversos projectes com la  campanya 

promocional 'El amor se cita en Playa de Aro', la creació de Ràdio Platja 

d’Aro o de la macropintura Platja d’Aro de Niebla. 

 
L'exposició es pot visitar fins el 25 de novembre.  
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El castell de Benedormiens de Castell d'Aro acull entre les seves parets una 

exposició d'escultura molt especial. Es tracta de les escultures més recents 

de Vicenzo Carmenati que com a arquitecte de professió va proposar i fer el 

seguiment de la primera restauració d'aquest castell de Castell d'Aro. La seva 

filla ara ha volgut mostrar públicament la faceta artística del seu pare que 

treballava en la intimitat i fins al final no va mostrar mai la seva obra. 

 

 

 

https://tvcostabrava.alacarta.cat/l-informatiu-costa-brava/noticia/sexposa-la-faceta-

artistica-de-vincenzo-carmenati-amb-maqueta-democions 
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