
HORARIS SUPERMERCAT
Dies: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 de desembre,  
2, 3 i 4 de gener
Horaris: de les 17 a les 21:30 h
Dia 5 de gener: de les 10 a les 14 h

del 17 de desembre al 5 de gener
ATENEU IGUALADÍ

www.ateneuigualadi.net/sartc
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AGENDA
Dissabte 18 de desembre

JORNADA L’art del grafit 

Exhibició de grafits i breakdance
Hora: de les 11 a les 5 de la tarda a la pista
A càrrec de “Grafitti Club” d’Igualada i altres artistes convidats. 
L’exhibició de breakdance anirà a càrrec del grup  
“La Sagrada Família”.
Organitzen: Ateneu Igualadí i Kaserna.

Dimecres 22 de desembre

TAULA RODONA “Manipulació d’allò real en art” 
Hora: a les 20 h a la sala de socis
Introducció d’un reportatge d’en Hirochi Sugimoto.  
La taula rodona constarà de dos pintors, dos escultors  
i dos fotògrafs.
Ho organitzen: Ateneu Igualadí i Escola d’Arts i Oficis “Gaspar 
Camps”.

Dijous 30 de desembre

“Emocions cícliques”

Quico Tretze i Santi Méndez formen un combinat musical i poètic 
amb els cinc sentits. Són un duet que interpreten amb sentiment 
i delicadesa el recital del libre Emocions cícliques. És un recull de 
poesia proper i fàcil d’entendre, en què les emocions i els sentiments 
contradictoris conflueixen entre ells i es viuen en primera persona.
Quico Tretze és l’autor dels poemes i Santi Méndez n’és el 
compositor musical. 
Hora: a les 20 h a la sala de socis

SARTC CINEMA
Les cinc pel·lícules del programa abasten l’art contemporani i són 
generadores de reflexió i debat. Així, ens assabentarem, amb un parell 
de documentals, sobre quin és el procés de creació d’una obra o les 
línies mestres que configuren una trajectòria artística. Ho farem amb 
dos pintors de casa nostra, però universals -en Joan Miró i en Miquel 
Barceló-. Com un pintor (Frederic Amat) porta a la pantalla gran un 
guió d’un literat (F. García Lorca) i com un cineasta (Luis Buñuel) 
adapta un guió escrit per un pintor (S. Dalí), n’és la tercera proposta. 
La projecció d’”Arts School Confiddential” és un ‘divertimento’, però 
no deixa de ser suggerent interrogar-se sobre la formació artística; la 
recerca d’un llenguatge propi (a través de l’esforç, de la sort, o ....?); 
l’entrada, irrupció i èxit en el món (mercat) de l’art,... Finalment, ens 
endinsarem en l’apassionant obra i vida de Francis Bacon.  

Dilluns 20 de desembre 

“El mar de fang” de Luis Ortas i Agustí Torres   
Dimarts 21 de desembre

“Joan Miró, l’home que va capgirar la pintura”   
dirigida per Yves Peretti
Dilluns 27 de desembre

“Viaje a la luna” de  Frederic Amat i Federico García-Lorca
“Perro andaluz” de Lluís Buñuel, guió de Salvador Dalí
Dimarts 28 de desembre

“Art Scholl Confidential” de Terry Zwigoff 
Dimecres 29 de desembre

“Amor és el demonio”  John Maybury 

Ho organitza: Ateneu Igualadí i Cineclub Ateneu

EXPOSICIONS
A la Saleta

Obra gràfica de Lluís Llongueras

SARTC 2010
Supermercat d’art de l’Anoia
del 17 de desembre al 5 de gener

Vine a mirar, passeja  
i deixa’t sorprendre! 
Segurament trobaràs aquell regal 
original i diferent. 
Mostra de 31 artistes d’arreu  
de Catalunya! 
Més de 600 obres a la venda! 
Art a preus assequibles! 
I molt d’art per regalar! 

INAUGURACIÓ
Divendres 17 de desembre a les 20:30 h  

al Teatre Municipal l’Ateneu

Acte inaugural amb la presència del padrí del SARTC,  
el perruquer i artista Lluís Llongueras

Espectacle 

IMPROJAM  Espai de comunicació i d’intercanvi d’experiències 
a través de diferents arts escèniques. L’energia, les emocions i les 
sensacions són universals i la manera de transmetre-les, particular. 
Cossos que es comuniquen, juguen a moure’s i a ser moguts, accions, 
reaccions inesperades. 
Ballarins: Sàndal Boada, Ingrid Calaf, Berta Monrabà, Marina Martí, 
Irina Domènech, Àfrica Llorens i Mariona Camelia.
Músics: Carles Palet, Àstrid Boada, Juli Boada, Albert Latorre i 
Edmon Bosch
Pintor: Albert Gàmez
Perruqueria: Montserrat Llombart -A.Llongueras (Igualada)-

Acabat l’acte, es convidarà a les persones assistents a un 
vernissatge i a la biblioteca CONVERSES amb  el padrí 
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BENIGNE TIERNO 
(BARCELONA)

CARLES ROSELL 
(BARCELONA)

CRISTINA GARCÍA 
(IGUALADA)

DSEDA+ 
(IGUALADA)

ALBERT VENDRELL 
(IGUALADA)

ENRIC ROYO 
(ST. CUGAT DEL VALLÈS)

ÀNGELS MELER 
(VILAFRANCA DEL PENEDÈS)

ESTER BESOLÍ 
(JESÚS - TORTOSA)

ANNA VILA/SANDRA MORERA 
(BARCELONA)

GUSTAVO GALLO 
(STA. MARGARIDA DE MONTBUI)

BEATRIZ HERRÁN 
(BARCELONA)

IMMA RAVENTÓS 
(VILAFRANCA DEL PENEDÈS)

MARGARITA CANIMAS 
(ST. FELIU DE PALLEROLS)

MARTA DE OLANO 
(BARCELONA)

MERITXELL GIRONÈS 
(TERRASSA)

MIREIA SALA 
(STA. MARIA DE MIRALLES)

PILAR SOLER 
(ST. JOAN DESPÍ)

PILAR ZAMORA 
(BARCELONA)

ROSA MONTAL 
(ÒDENA)

SANDRA CLELIA OVIEDO 
(VILAFRANCA DEL PENEDÈS)

JOAN ROSELL 
(CALELLA)

MONTSE CATALÀ 
(VILAFRANCA DEL PENEDÈS)

SILVIA ISACH 
(ST. PERE DE RIUDEBITLLES)

JUAN JOSÉ ABENZA 
(IGUALADA)

SOFIA ISUS 
(ST. JOAN DESPÍ)

LLUÏSA CHALER 
(BARCELONA)

MONTSERRAT CABAU 
(IGUALADA)

TOMÀS TORRAS 
(ARTÉS)

MAIMA SALA 
(BARCELONA)

OLGA MOLINA 
(CERDANYOLA)
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MONTSE LLOP 
(TÀRREGA)


