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UN LLIBRE PER VIURE
Aquesta és una exposició col·lectiva i les obres
que es presenten tenen entre elles el llibre com
a fil conductor.

tecnologia, en ple confinament un element ben
tradicional pren una renovada rellevància: el

disfressat de blanc i negre;

un altre no ho pot entendre;
sent el tacte dels teus dits
i creu que l'acaricies

llibre.

i que el batec del teu pols

Així, aquesta exposició vol reflexionar al voltant

vol dir que, llegint, l'estimes.

L'Associació d’Artistes Plàstics de Cerdanyola

de la importància del llibre –i en extensió, de la

es va constituir l’any 1995, i encara avui forma

cultura– en una època de crisi sanitària, social i

part molt activa de la xarxa associativa de la

econòmica, i com les pàgines escrites ens ha

ciutat, sempre amb l’objectiu de promoure l'art i

obert una finestra de llibertat.

les artistes locals.

Tot allò que et donarà,
que no ocupa lloc, ni pesa,
t'abrigarà contra el fred

Té la voluntat d’agrupar a totes aquelles
els diferents aspectes de les arts plàstiques i

Cada llibre té un secret

tot allò que et diu a tu

En un món cada cop més digital i avesat a la

persones, professionals o no, relacionades amb

“

d'ignorància i de tristesa.

Hi han participat:
Pere Adell

Eugenio Fernández

Mariano Álvarez

Xavier Ferré

Marutxi Beaumont

Sergi Martinez

Amb els llibres per amics

Carme Brasó

Maite Montull

no et faltarà companyia.

Brezo Cagigal

Anna Riverola

Cada pàgina pot ser

Carme Campaña

Esther Rodríguez

un estel que et fa de guia.

Jesús Cera

Neus Senties

Montserrat Chamorro

Manoli Tapias

desenvolupament, promoció i divulgació de les

Montserrat Crespo

Dolors Termens

arts plàstiques a Cerdanyola, per tal de ser punt

Jorge Extremera

Carlos Utrera

de trobada per fomentar l’intercanvi d’idees que

Elvira Fernández

visuals.
És una entitat sense ànim de lucre, que compta
amb

la

col·laboració

de

l’Ajuntament

de

Cerdanyola del Vallès i de la qual formen part
diversos artistes de les branques de pintura,
escultura, gravat i fotografia.
Així, està oberta a qualsevol persona amant de
l’art

i

disposada

a

col·laborar

en

el

permeti desenvolupar una actuació amplia i
dinàmica des d’una perspectiva artística actual.

Joana Raspall

”

