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Parc dels Estanys · Platja d’Aro

MANEL ÀLVAREZ
WALKING TROUGH · ESCULTURA DE GRAN FORMAT

De l’11 d’agost de 2018 al 31 de gener de 2019

MASIA BAS PLATJA D’ARO

PINTURA, ESCULTURA I FOTOGRAFIA 

FONS MUNICIPAL  
D’ART 2011-2018 

TESTIMONI ARTÍSTIC

DEL 22 DE DESEMBRE DE 2018  

AL 6 DE GENER DE 2019

Masia Bas 
Platja d’Aro

CAT

Els espais expositius municipals s’eixamplen fins a aquesta masia, 
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, que formava part del 
conjunt habitatges que es van anar estenent per la Vall d’Aro, 
des de l’interior vers el mar, a partir del segle XVI. Conjuntament 
amb la biblioteca, l’Escola de Música, l’Escola d’Art i els estudis 
de l’emissora municipal configuren el nou punt neuràlgic de la 
cultural de Platja d’Aro.

ES

Los espacios expositivos municipales se amplían hasta esta 
masía, declarada Bien Cultural de Interés Nacional, que formaba 
parte del conjunto de viviendas que se fueron extendiendo por 
la Vall d’Aro, desde el interior hacia el mar, a partir del siglo XVI. 
Junto con la biblioteca, la Escuela de Música, la Escuela de Arte 
y los estudios de la emisora municipal configuran el nuevo punto 
neurálgico de la cultura de Platja d’Aro.

FR

Les espaces d’exposition municipaux s’étendent vers cette 
ferme, déclarée Bien Culturel d’Intérêt National, appartenait 
à l’ensemble des maisons qui s’étalent dans la Vallée d’Aro, 
de l’intérieur vers la mer, à partir du XVIème siècle. Avec la 
bibliothèque, l’École de Musique, l’École d’art et les études de 
l’émettrice municipale composent le nouveau point névralgique 
de la culture de Platja d’Aro.

EN

The municipal exhibition spaces are extended to this farmhouse, 
declared a Cultural Asset of National Interest, which formed 
part of the group of homes that, from the 16th century, were 
spreading through the Vall d’Aro, from the interior towards the 
sea. In conjunction with the Library, the School of Music, the 
School of Art and the students at the municipal radio station, it 
forms the new cultural focal point of Platja d’Aro.



FONS D’ART FONS D’ART 

CAT

El Fons d’Art Municipal, constituït exclusivament per les do-
nacions dels artistes que han exhibit la seva obra en els espais 
expositius del municipi, recull obres de qualitat desigual i no 
respon a un discurs artístic estructurat i cohesionat. La col·lec-
ció és eclèctica en mitjans, formats, tècniques, moviments i 
estètiques, amb molts accents i amb una gran proliferació de 
llenguatges artístics, cal situar-lo en una diversitat d’expressi-
ons que posen de relleu intencions, inquietuds i preocupaci-
ons estètiques contemporànies, i és el testimoni de la suma 
d’esforços a l’hora de tirar endavant un projecte comú. El Fons 
d’Art Municipal compta amb una col·lecció d’obres d’art que 
comprèn, principalment, un llarg període de l’art català, i cada 
vegada més, compta amb més peces d’artistes importants en 
l’àmbit internacional. Centrada en diferents corrents, tant abs-
tractes, com de ressò figuratiu i realista, amb una visió exhaus-
tiva de la concepció tradicional del paisatge i la figura.

Cronològicament, el fons arrenca amb els hereus de la pintura 
tradicional catalana i, en les opcions d’avantguarda, agermana 
els artistes de la generació de la postguerra provinents de Dau 
al Set, l’informalisme, l’abstracció, la neofiguració, la nova for-
nada de pintors sorgits als anys setanta, i la diversitat pictòrica 
dels anys vuitanta i fins als nostres dies.

No hem de buscar un comú denominador estilístic o formal, 
sinó que cada obra, en la seva individualitat, ens proporcioni 
una anella en la llarga cadena cronològica que s’inicia amb la 
generació nascuda els anys 20 i arriba fins l’actualitat. Un re-
corregut que ens ofereix un passeig que s’inicia amb les avant-
guardes històriques i arriba fins les noves propostes.

Per tal de difondre i promoure l’obra dels creadors de dife-
rents generacions que coexisteixen actualment, des de l’any 
1983 el Castell de Benedormiens organitza i presenta exposi-
cions individuals d’artistes contemporanis. Pel que fa a la pin-
tura, l’escultura, el dibuix, el gravat, la ceràmica i la fotografia, 
les propostes presentades sempre s’han caracteritzat per una 
obertura de mires. 

L’exposició que us presentem està integrada per les obres de 
Josep Niebla, Español Viñas i una selecció dels artistes que han 
exposat al municipi, des de l’any 2011 fins ara.

Conxita Oliver
Membre de l’Associació Catalana de Crítics d’Art i de l’Associa-
ció Internacional de Crítics d’Art

Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019
De dilluns a divendres 17-20 h
Caps de setmana 11-13 h i 17-20 h
24 de desembre 11-13 h · 25 de desembre tancat 
26 de desembre, 1 i 6 de gener 17-20 h

ES

Con el fin de difundir y promover la obra de los creadores de diferentes 
generaciones que coexisten actualmente, desde el año 1983 el Castillo 
de Benedormiens organiza y presenta exposiciones individuales de 
artistas contemporáneos. El Fondo de Arte Municipal, constituido 
exclusivamente por las donaciones de los artistas que han exhibido 
su obra en los espacios expositivos del municipio, recoge obras de 
calidad desigual y no responde a un discurso artístico estructurado y 
cohesionado. Un recorrido que nos ofrece un paseo que se inicia con 
las vanguardias históricas y llega hasta las nuevas propuestas.
Conxita Oliver
Miembro de la Asociación Catalana de Críticos de Arte y  de la 
Asociación Internacional de Críticos de Arte

Del 22 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019
De lunes a viernes 17-20 h
Fines de semana 11-13 h y 17-20 h
24 de diciembre 11-13 h · 25 de diciembre cerrado 
26 de diciembre, 1 y 6 de enero 17-20 h

FR

Pour diffuser et promouvoir le travail des artistes de différentes 
générations qui coexistent actuellement, depuis 1983, le Château 
de Benedormiens organise et présente des expositions individuelles 
d’artistes contemporains. La Collection d’Art Municipal exclusivement 
constituée des dons des artistes ayant exposé leurs œuvres dans les 
espaces d’exposition de la municipalité, rassemble des œuvres de 
qualité inégale et ne répond pas à un discours artistique structuré et 
cohérent. Un itinéraire qui nous offre une promenade qui commence 
avec les avant-gardes historiques pour aller jusqu’aux nouvelles 
propositions.

Conxita Oliver 
Membre de l’Association Catalane de Critiques d’Art et de 
l’Association Internationale de Critiques d’Art

Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
Du lundi au vendredi 17-20 h 
Week-end 11-13 et 17-20 h 
24 décembre de 11-13 · 25 décembre fermé 
26 décembre, 1er et 6 janvier 17-20 h

EN

In order to promote and publicise the works by artists of different 
generations that currently sit side-by-side, Benedormiens Castle 
has been organising and presenting individual exhibitions of 
contemporary artists since 1983. The Municipal Art Collection, made 
up exclusively of donations from the artists who have exhibited 
their work in the town’s exhibition spaces, brings together works of 
varying quality and does not conform to any structured and cohesive 
artistic discourse. A route which takes us on a stroll, starting with 
the historical avant-gardes and which takes us on towards the latest 
creations.
Conxita Oliver
Member of the Catalan Association of Art Critics and  International 
Association of Art Critics

From 22nd December 2018 to 6th January 2019 
From Monday to Friday from 5 to 8 pm
Weekends from 11 am - 1 pm and 5 pm - 8 pm 
24th December, from 11 am - 1 pm · 25th December, closed · 26th 
December and 1st and 6th January, from 5 pm -8 pm

Emili Armengol

Arranz Bravo

Francesc Artigau

Carles Bros

Pep Camps

Xavier Carbonell

Vincenzo Carmenati

Quim Domene

Español Viñas

Pilar Esporrin

Alberto Fabra

Gómez Ascaso

Anna Lentsch

Martínez Tarrassó

Imma Masó

Ivan Morales Cama

Josep Niebla

Joan Puig Manera

Joan Raset

J.C. Roca Sans

Antonio Rojas

Alba Roqueta

Rosa Serra

Patricia de Solages

Àlvar Suñol

Evarist Vallès

Lluís Vilà

Isidre Vilaseca



 

Exposició Fons Municipal Art 2011-18 

Dilluns, 17 Desembre 2018 13:28  

Exposició Fons Municipal Art 2011-18  

 

Testimoni artístic, del 22 de desembre al 6 de gener 

 

Quarta exposició de l’any a les sales municipals d’art de l’espai 

cultural de la Masia Bas de Platja d’Aro, amb una mostra col·lectiva 

que ofereix una selecció d’obres del Fons Municipal d’Art, del període 

2011-2018, titulada Testimoni artístic. Organitzada per la regidoria 

de Cultura de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro es pot visitar del 

22 de desembre al 6 de gener en entrada lliure (dilluns-divendres 17-

20h, caps de setmana 11-13h i 17-20h, 24 de desembre 11-13h, 26 

de desembre i 1 i 6 de gener 17-20h -25 de desembre tancat). La 

inauguració és dissabte 22 de desembre (19h). 

 



 

Des de l’any 1983 el consistori organitza i presenta exposicions individuals o 

col·lectives d’artistes contemporanis de tècniques diverses: pintura, 

escultura, dibuix, gravat, ceràmica i fotografia. El Fons Municipal d’Art, s’ha 

anat bastint exclusivament amb les aportacions dels artistes que han exhibit 

la seva obra en els espais expositius del municipi. Enguany, la mostra recull 

obres d’Emili Armengol, Arranz Bravo, Francesc Artigau, Carles Bros, Pep 

Camps, Xavier Carbonell, Vincenzo Carmenati, Quim Domene, Español Viñas, 

Pilar Esporrin, Alberto Fabra, Gómez Ascaso, Anna Lentsch, Martínez 

Tarrassó, Imma Masó, Ivan Morales Cama, Josep Niebla, Joan Puig Manera, 

Joan Raset, J.C. Roca Sans, Antonio Rojas, Alba Roqueta, Rosa Serra, Patricia 

de Solages, Àlvar Suñol, Evarist Vallès, Lluís Vilà i Isidre Vilaseca. 

La proposta pren el relleu a les tres exposicions de 2018 en el mateix espai: 

alumnes de l’Escola Municipal d’Art; la col·lectiva internacional d’art 

contemporani Desig; i Derbi, la internacional catalana amb una cinquantena 

de motos històriques de la col·lecció del Museu Derbi. La mostra forma part 

del cicle anual d’exposicions al municipi que s’estén per tres espais. El Castell 

de Benedormiens acull, del 23 de desembre al 6 de gener les obres del 39è 

Concurs de diorames, pessebres i composicions nadalenques. També el Parc 

dels Estanys és escenari de la mostra escultòrica de gran format a l’aire lliure 

Walking Trough de la mà de Manel Àlvarez, fins al 31 de gener de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exposició · Fons Municipal d’Art 2011-2018 · Testimoni artístic 

Del 22 de desembre al 6 de gener · Masia Bas, Platja d’Aro 

Obres de Pep Camps, Quim Domene, Español Viñas, Niebla o Àlvar Suñol 

Quarta mostra de l’any a les sales d’art d’aquest nou espais expositiu 

Informació: regidoria de Cultura · T 972 816 192 · cultura@platjadaro.com   
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17 Desembre 2018                                           A la imatge, Plenitut d’Alvar Suñol 

Exposicions Platja d'Aro  

El fons municipal d’art a La Masia Bas 
bonart  

Tercera exposició de l’any a les sales municipals d’art de l’espai cultural de la Masia 

Bas de Platja d’Aro, amb una mostra col·lectiva que ofereix una selecció d’obres del 

Fons Municipal d’Art, del període 2011-2018, titulada Testimoni artístic. Organitzada 

per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro es pot visitar del 

22 de desembre al 6 de gener en entrada lliure (dilluns-divendres 17-20 h, caps de 

setmana 11-13 h i 17-20 h, 24 de desembre 11-13 h, 26 de desembre i 1 i 6 de 

gener 17-20 h -25 de desembre tancat). La inauguració és dissabte 22 de desembre 

(19 h). 

Des de l’any 1983 el consistori organitza i presenta exposicions individuals o 

col·lectives d’artistes contemporanis de tècniques diverses: pintura, escultura, 

dibuix, gravat, ceràmica i fotografia. El Fons Municipal d’Art, s’ha anat bastint 

exclusivament amb les aportacions dels artistes que han exhibit la seva obra en els 

espais expositius del municipi. La col·lecció és eclèctica en mitjans, formats, 

tècniques, moviments i estètiques, amb molts accents i amb una gran proliferació de 

llenguatges artístics. Compta amb una conjunt d’obres que comprèn, principalment, 

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


un llarg període de l’art català, i cada vegada més, també amb peces d’artistes 

importants en l’àmbit internacional. Centrada en diferents corrents, tant abstractes, 

com de ressò figuratiu i realista, amb una visió exhaustiva de la concepció tradicional 

del paisatge i la figura. Enguany, la mostra recull obres dels següents creadors: Emili 

Armengol, Arranz Bravo, Francesc Artigau, Carles Bros, Pep Camps, Xavier Carbonell, 

Vincenzo Carmenati, Quim Domene, Español Viñas, Pilar Esporrin, Alberto Fabra, 

Gómez Ascaso, Anna Lentsch, Martínez Tarrassó, Imma Masó, Ivan Morales Cama, 

Josep Niebla, Joan Puig Manera, Joan Raset, J.C. Roca Sans, Antonio Rojas, Alba 

Roqueta, Rosa Serra, Patricia de Solages, Àlvar Suñol, Evarist Vallès, Lluís Vilà i Isidre 

Vilaseca. 

La proposta pren el relleu a les tres exposicions de 2018 en el mateix espai: alumnes 

de l’Escola Municipal d’Art; la col·lectiva internacional d’art contemporani Desig; i 

Derbi, la internacional catalana amb una cinquantena de motos històriques de la 

col·lecció del Museu Derbi. La Masia Bas, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, es 

va estrenar l’estiu de 2016 com a nou espai expositiu municipal; i el 2017 es va 

completar amb dues noves sales d’uns 50 m2 cadascuna. L’edifici formava part del 

conjunt d’habitatges que es van anar estenent per la Vall d’Aro, des de l’interior vers 

el mar, a partir del segle XVI. Avui, conjuntament amb la Biblioteca Mercè Rodoreda, 

l’Escola de Música, l’Escola d’Art i els estudis de Ràdio Platja d’Aro configuren el nou 

punt neuràlgic de la cultura a Platja d’Aro. L’exposició forma part del cicle anual 

d’exposicions al municipi que s’estén per tres espais. A més a més de la mostra 

actual, el Castell de Benedormiens acull, del 23 de desembre al 6 de gener les obres 

del 39è Concurs de diorames, pessebres i composicions nadalenques. També el Parc 

dels Estanys és escenari de la mostra escultòrica de gran format a l’aire lliure Walking 

Trough de la mà de Manel Àlvarez, fins al 31 de gener de 2019. 

https://www.bonart.cat/actual/el-fons-municipal-dart-a-la-masia-bas/ 
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https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20181219005 

 

https://agenda.cultura.gencat.cat/content/agenda/ca/article.html?article=20181219005


 

24 de desembre de 2018 

 

Una exposició a Platja d'Aro reuneix 
artistes de prestigi internacional 

Creadors tan destacats com Arranz-Bravo, Vincenzo Carmenati, 

Àlvar Suñol, Pep Camps, Josep Niebla o Emili Armengol són 

presents a la mostra col·lectiva «Testimoni artístic», que es pot 

visitar de manera gratuïta a la Masia Bas fins al 6 de gener 

Efe/ddg 23.12.2018 | 23:08  

 

 

 

Diversos artistes de prestigi 

internacional, amb noms tan 

destacats com els d'Arranz-

Bravo, Vincenzo Carmenati, 

Àlvar Suñol, Pep Camps, Josep 

Niebla o Emili Armengol, 

comparteixen des de dissabte 

passat una mostra col·lectiva 

a Platja d'Aro.  Sota el títol 

Testimoni artístic, l'exposició 

reuneix obres que, entre el 

2011 i el 2018, s'han incorporat al Fons Municipal d'Art d'aquesta localitat de 

la Costa Brava gràcies a les aportacions dels protagonistes de diferents 

exhibicions.  

Aquesta col·lecció eclèctica tant en mitjans com en formats, tècniques, 

moviments i estètiques presenta ara una selecció que es podrà veure 

gratuïtament a la Masia Bas fins al pròxim 6 de gener. La relació de noms 

que apareixen a la mostra està formada per, a més dels artistes citats 

anteriorment, Francesc Artigau, Carles Bros, Xavier Carbonell, Quim Domene, 

Espanyol Viñas, Pilar Esporrin, Alberto Fabra, Gómez Ascaso, Anna Lentsch, 

Martínez Tarrassó, Imma Masó, Ivan Morales, Joan Puig, Joan Raset, J.C. 

Roca Sans, Antonio Rojas, Alba Roqueta, Rosa Serra, Patricia de Solages, 

Evarist Vallès, Lluís Vilà i Isidre Vilaseca.  



Encara que tots aquests noms són destacats, sobresurten alguns com els del 

barceloní Eduardo Arranz-Bravo, que ha exposat a nombrosos punts 

d'Espanya, a més de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Amsterdam, París, Nova York, 

Londres i Hong Kong, entre molts d'altres. Arranz-Bravo va presentar la seva 

sèrie Faith a final dels 90 al Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de 

Madrid, després que el Museu Olímpic de Lausana adquirís totes les seves 

obres dedicades als esports olímpics.   

Una altra de les figures que integren aquesta exposició col·lectiva és el també 

barceloní Àlvar Suñol, conegut com el pintor de Hollywood, ja que diverses 

de les seves peces van ser adquirides per integrants de la indústria del cinema 

nord-americà. Suñol és molt conegut en aquell país i a França, encara que 

els seus inicis es remunten a la beca Alhambra que va obtenir amb només 18 

anys. Seguidament, aquest pintor es va integrar al grup L'École de París, 

ciutat en què va residir fins al 1975, encara que les seves vendes a estrelles 

del cinema el van fer viatjar sovint als Estats Units.  

L'escultura de l'arquitecte Vincenzo Carmenati, que va ser conseller artístic 

de la nunciatura vaticana i assessor tècnic de l'ambaixada italiana, està 

igualment present en aquesta mostra, que recordarà així un enamorat de 

Castell-Platja d'Aro des que als 60 va assumir la construcció de la discoteca 

Maddox. Dos pintors establerts a Girona com Josep Niebla, que ha exposat a 

diferents parts del món i que va guanyar la Biennal Internacional de Barcelona 

el 1975, i Pep Camps, l'estil del qual està relacionat estretament amb el pop 

art, exhibiran també obra a Castell-Platja d'Aro.  

Testimoni artístic és la quarta exposició de l'any a les sales municipals de la 

Masia Bas i en aquest espai cultural agafa el relleu de la mostra Derbi, la 

internacional catalana, que comptava amb una cinquantena de motocicletes 

històriques. La nova mostra forma part del cicle anual que organitza la 

regidoria de Cultura de Castell-Platja d'Aro, municipi que ha realitzat una 

decidida aposta per aquest tipus d'iniciatives com a motor turístic. 

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2018/12/24/exposicio-platja-daro-reuneix-artistes/953530.html 

 

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2018/12/24/exposicio-platja-daro-reuneix-artistes/953530.html


 

Cultura Castell-Platja d’Aro - 27 desembre 2018 2.00h  

 

El fons d’art de la vall d’Aro  

La Masia Bas de Platja d’Aro exposa ‘Testimoni artístic’, una mostra 

col·lectiva d’una trentena d’artistes que han exposat al municipi entre 
els anys 2011 i el 2018  

 
L’obra titulada ‘Hutong’, de Carles Bros CASTELL-PLATJA D’ARO. 
 

 

 

J.C.L - Castell-Platja d’Aro  

L’espai cultural de la Masia Bas de Platja d’Aro exposa una selecció d’obres 

del Fons Municipal d’Art d’aquesta dècada –d’entre el 2011 i el 2018–, titulada 

Testimoni artístic. La mostra, de caràcter col·lectiu i inaugurada el passat 22 

de desembre, es pot visitar fins al 6 de gener. 

http://ciutada.platjadaro.com/item/3686-exposicio-fons-municipal-d-art-2011-2018


Des de l’any 1983 el consistori de Castell-Platja d’Aro organitza i presenta 

exposicions individuals o col·lectives d’artistes contemporanis de tècniques 

diverses: pintura, escultura, dibuix, gravat, ceràmica i fotografia. El Fons 

Municipal d’Art s’ha anat bastint exclusivament amb les aportacions dels 

artistes que han exhibit la seva obra als espais expositius del municipi. La 

col·lecció és eclèctica en mitjans, formats, tècniques, moviments i estètiques, 

amb molts accents i amb una gran proliferació de llenguatges artístics. Està 

formada per un conjunt d’obres que comprèn, principalment, un llarg període 

de l’art català, i cada vegada més, també amb peces d’artistes importants en 

l’àmbit internacional. Centrada en diferents corrents, tant abstractes com de 

ressò figuratiu i realista, amb una visió exhaustiva de la concepció tradicional 

del paisatge i la figura. 

La mostra d’aquest any recull obres dels següents creadors: Emili Armengol, 

Arranz Bravo, Francesc Artigau, Carles Bros, Pep Camps, Xavier Carbonell, 

Vincenzo Carmenati, Quim Domene, Español Viñas, Pilar Esporrin, Alberto 

Fabra, Gómez Ascaso, Anna Lentsch, Martínez Tarrassó, Imma Masó, Ivan 

Morales Cama, Josep Niebla, Joan Puig Manera, Joan Raset, J.C. Roca Sans, 

Antonio Rojas, Alba Roqueta, Rosa Serra, Patricia de Solages, Àlvar Suñol, 

Evarist Vallès, Lluís Vilà i Isidre Vilaseca. 

D’altra banda, el castell de Benedormiens acull el 39è Concurs de Diorames, 

Pessebres i Composicions Nadalenques, i el Parc dels Estanys és escenari de 

la mostra escultòrica Walking Trough, de Manel Àlvarez. 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/1526197-el-fons-d-art-de-la-vall-d-aro.html 

 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/1526197-el-fons-d-art-de-la-vall-d-aro.html


 

Artistas de prestigio internacional 

se reúnen en Castell-Platja d'Aro 
 

CAT-EXPOSICIÓN COLECTIVA  
(Previsión) 

 
Redacción  
22/12/2018 20:17  

Castell-Platja d'Aro (Girona), 22 dic (EFE).- Artistas de prestigio internacional 

con nombres tan destacados como los de Arranz Bravo, Vincenzo Carmenati, 

Àlvar Suñol, Pep Camps, Josep Niebla o Emili Armengol comparten desde hoy 

una muestra colectiva en Castell-Platja d'Aro. 

Bajo el título "Testimonio artístico", la exposición reúne obras que, entre 2011 

y 2018, se han incorporado al Fondo Municipal de Arte de esta localidad de 

la Costa Brava gracias a las aportaciones de los protagonistas de diferentes 

exhibiciones. 

Esa colección ecléctica tanto en medios como en formatos, técnicas, 

movimientos y estéticas presenta ahora una selección que se podrá ver en la 

Masia Bas hasta el próximo 6 de enero. 

La relación de nombres que aparecen en la muestra está formada por, 

además de los artistas citados anteriormente, Francesc Artigau, Carles Bros, 

Xavier Carbonell, Quim Domene, Español Viñas, Pilar Esporrin, Alberto Fabra, 

Gómez Ascaso, Anna Lentsch, Martínez Tarrassó, Imma Masó, Ivan Morales, 

Joan Puig, Joan Raset, J.C. Roca Sans, Antonio Rojas, Alba Roqueta, Rosa 

Serra, Patricia de Solages, Evarist Vallès, Lluís Vilà e Isidre Vilaseca. 

Aunque todos estos nombres son destacados, sobresalen algunos como los 

del barcelonés Eduardo Arranz-Bravo, que ha expuesto en numerosos puntos 

de España, además de en Sao Paulo, Río de Janeiro, Amsterdam, París, Nueva 

York, Miami, Londres, Hong Kong, Viena, Moscú, Bonn, Múnich o Berlín. 

Arranz-Bravo presentó su serie Faith a finales de los 90 en el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, después de que el Museo Olímpico de 

Lausana adquiriese todas sus obras dedicadas a los deportes olímpicos. 

Otra de las figuras que integran esta exposición colectiva de Castell-Platja 

d'Aro la encarna el también barcelonés Àlvar Suñol, conocido como el pintor 

de Hollywood, ya que varias de sus piezas fueron adquiridas por integrantes 

de la industria del cine estadounidense. 



Suñol es muy conocido en aquel país y en Francia, aunque sus inicios se 

remontan a la beca Alhambra que obtuvo a los dieciocho años. 

Después, este pintor se integró en el grupo L'Ècole de París, ciudad en la que 

residió hasta 1975, aunque sus ventas a estrellas del cine le hicieron viajar a 

menudo a Estados Unidos. 

La escultura del arquitecto Vincenzo Carmenati, que fue consejero artístico 

de la nunciatura vaticana y asesor técnico de la embajada italiana, está 

igualmente presente en esta muestra colectiva que recordará así a un 

enamorado de Castell-Platja d'Aro desde que en los 60 asumió la construcción 

de la discoteca Maddox. 

Dos pintores afincados en Girona como Josep Niebla, que ha expuestos en 

diferentes partes del mundo y que ganó la Bienal Internacional de Barcelona 

en 1975, y Pep Camps, cuyo estilo está relacionado estrechamente con el pop 

art, exhibirán también obra en Castell-Platja d'Aro. 

"Testimonio artístico" toma el relevo en la Masia Bas de la exposición "Derbi, 

la internacional catalana", que contaba con una cincuentena de motocicletas 

históricas de la colección del Museo Derbi. 

La nueva muestra forma parte del ciclo anual que organiza la concejalía de 

Cultura de Castell-Platja d'Aro, municipio que ha realizado una decidida 

apuesta por este tipo de iniciativas como motor turístico. EFE 

https://www.lavanguardia.com/vida/20181222/453699106039/artistas-de-prestigio-internacional-se-

reunen-en-castell-platja-daro.html 
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Quarta exposició de l’any a la Masia Bas de 
Platja d’Aro, una col·lectiva del Fons 
Municipal d’Art 

17 de Desembre de 2018  

 

 



Castell-Platja d’Aro. Tercera exposició de l’any a les sales municipals d’art de 

l’espai cultural de la Masia Bas de Platja d’Aro, amb una mostra col·lectiva que ofereix 

una selecció d’obres del Fons Municipal d’Art, del període 2011-2018, titulada 

“Testimoni artístic”. 

Organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro es pot 

visitar del 22 de desembre al 6 de gener en entrada lliure (de dilluns a divendres de 

17 a 20 hores, caps de setmana d’11 a 13 hores i de 17a 20 hores, 24 de desembre 

d’11 a 13 hores, 26 de desembre i 1 i 6 de gener de 17 a 20 hores i 25 de desembre 

tancat). La inauguració és dissabte 22 de desembre (19 hores). 

Des de l’any 1983 el consistori organitza i presenta exposicions individuals o 

col·lectives d’artistes contemporanis de tècniques diverses: pintura, escultura, 

dibuix, gravat, ceràmica i fotografia. El Fons Municipal d’Art, s’ha anat bastint 

exclusivament amb les aportacions dels artistes que han exhibit la seva obra en els 

espais expositius del municipi. La col·lecció és eclèctica en mitjans, formats, 

tècniques, moviments i estètiques, amb molts accents i amb una gran proliferació de 

llenguatges artístics. Compta amb una conjunt d’obres que comprèn, principalment, 

un llarg període de l’art català, i cada vegada més, també amb peces d’artistes 

importants en l’àmbit internacional. Centrada en diferents corrents, tant abstractes, 

com de ressò figuratiu i realista, amb una visió exhaustiva de la concepció tradicional 

del paisatge i la figura.Enguany, la mostra recull obres dels següents creadors: Emili 

Armengol, Arranz Bravo, Francesc Artigau, Carles Bros, Pep Camps, Xavier Carbonell, 

Vincenzo Carmenati, Quim Domene, Español Viñas, Pilar Esporrin, Alberto Fabra, 

Gómez Ascaso, Anna Lentsch, Martínez Tarrassó, Imma Masó, Ivan Morales Cama, 

Josep Niebla, Joan Puig Manera, Joan Raset, J.C. Roca Sans, Antonio Rojas, Alba 

Roqueta, Rosa Serra, Patricia de Solages, Àlvar Suñol, Evarist Vallès, Lluís Vilà i Isidre 

Vilaseca. 

https://revistabaixemporda.cat/quarta-exposicio-de-lany-a-la-masia-bas-de-platja-daro-una-
collectiva-del-fons-municipal-dart/ 
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Exposició 'Testimoni artístic' 

Quarta exposició de l’any a les sales municipals d’art de l’espai cultural de la 

Masia Bas de Platja d’Aro, amb una mostra col·lectiva que ofereix una selecció 

d’obres del Fons Municipal d’Art, del període 2011-2018, titulada Testimoni 

artístic. 

Horari:  

Dilluns-divendres, 17 a 20 h 
Caps de setmana, 11 a 13h i 17 a 20h 

24 de desembre, 11 a 13h 
26 de desembre i 1 i 6 de gener, 17 a 20h 

25 de desembre tancat 

Inauguració:  

Dissabte 22 de desembre, 19h 

 

https://surtdecasa.cat/emporda/agenda/2018/exposicio-testimoni-artistic/125153?page=1 

 

 

Del 22 de desembre al 6 de gener 
 

 

2018 

 

Platja d'Aro 

Masia Bas 
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