1.
BALL DEL

Un any més Lluèrnia,
festival del foc i de
la llum, omplirà el
paisatge urbà i natural
amb la màgia de la
creació per fer-nos
viure intensament des
de la fragilitat d’una
petita flama fins a la
immensitat d’una nit
estelada, des d’un
conte a la vora del foc
fins a un ball del fanalet
alhora íntim i col·lectiu.
Navegant en la incertesa
del moment projectarem,
tan lluny com puguem, la
imaginació de visitants
i artistes per continuar
somiant en un destí
millor i compartit.
Del 17 d’octubre al 28 de
novembre transformarem
el festival més curt i
efímer en l’experiència
més inoblidable i
permanent.
No desertarem!

FANALET

ACCIÓ / DISSABTE 17 D’OCTUBRE / 20:00

Joan Bramon,
l’Home del Principi

2.
MEDEOR
INSTAL·LACIÓ

27 Lletres
Exteriors de l’Hospital

Balcons i terrats d’Olot

3.
FONTADA

L’hort de la llum

Un dels moments més esperats dels balls de nit a
les festes majors era el ball del fanalet. En la foscor
de l’envelat, amb l’única llum dels fràgils fanalets
de paper, les parelles ballaven el valset fins que
s’apagava l’espelma que sostenien.
Volem començar Lluèrnia 2020 amb una invitació
festiva a la participació general, que sigui un
homenatge a totes les festes majors que no s’han
pogut celebrar i un ball d’esperança en què l’esforç
col·lectiu i compartit serà l’arma més efectiva per
vèncer aquest repte, més que sanitari, social i vital.
A partir de les 8 del vespre, a través de les ones de
Ràdio Olot, farem arribar el valset que l’Home del
Principi ha creat especialment per a aquesta ocasió.
Us convidem a ballar, en parella, sols, en grup, en
família, però sempre a la llum del fanalet.
Graveu-vos amb el mòbil i seguiu les instruccions a
l’app de Lluèrnia o a www.lluernia.cat per penjar-ho a
les xarxes.
A partir d’aquesta acció comença Lluèrnia 2020.
Des d’avui i cada nit fins al 28 de novembre,
encén una “lluèrnia” al teu balcó. Busca els
punts de venda de Càritas Garrotxa.
Participa-hi! Que no s’apagui el fanalet!
Hi col·laboren:

OLOT
TARDOR·2020

En aquests moments tan inesperats i complicats tots
estem embarcats en un camí incert ple d’interrogants
i incògnites. El nostre entorn ha canviat radicalment
no només a nivell pràctic sinó també mental. Aquest
moment demana un sobreesforç per replantejar la
nostra vida des d’un punt de vista més filosòfic.
Hem de cercar un espai per reflexionar, plantejar allò
que és més important i prioritari. Deixar enrere mals
moments, conceptes negatius i desgràcies. D’aquests
fets n’hem d’aprendre, tornar a començar, ser més
forts i sabuts.
Medeor és l’horitzó a tocar d’aquest moment,
la lluita per tirar endavant, afrontar les penes, i
finalment sanar. És un moment d’encoratjament, de
posicionament, fortalesa mental i integritat.
Després del foc, de les brases, d’entre les cendres, es
reneix i es despulla un nou avenir.
Agraïment: Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

LA BRASA

5.
CORRAL

6.
FAKE VIEWS

INSTAL·LACIÓ

INSTAL·LACIÓ

INSTAL·LACIÓ

INSTAL·LACIÓ

Xavier de Torres

Albert Palazón

unparelld’arquitectes
Eduard Callís, Guillem Moliner,
Xevi Rodeja, Clàudia Calvet

Equip B:O
Joan Bardy & Jean Orliac

Parc Nou

Claustre de l’Hospici

Fonts de Sant Roc
Medeor, eris, eri, dep. Paraula del llatí que entre
els seus significats es descriu com curar, sanar,
medicinar, cuidar.

4
ROENT COM

Les deus d’aigua properes al centre han donat lloc als
millors espais públics de la ciutat. Son indrets generalment enclotats, humits, ombrívols i frescos, on s’arriba
per passeigs arbrats, i que resolen feliçment l’encontre
de la trama urbana amb el seu entorn natural.
Aquests llocs canvien el caràcter en funció de si es
visiten individualment o en grup. Són espais oberts a
la naturalesa amb el resguard d’una certa urbanitat,
cosa que els fa apropiats per al passeig solitari,
contemplatiu. Al mateix temps permeten acollir
trobades multitudinàries: aplecs, dinars, concerts al
voltant de la font.
Les fonts de Sant Roc són un cas paradigmàtic perquè
han estat modelades per les infraestructures: la resclosa i el molí, la captació i portada d’aigües, els ponts del
camí ral a Vic i el tren a Girona. És exemplar i radicalment contemporani el fet que infraestructura, vestíbul
d’entrada i espai públic esdevinguin la mateixa cosa.
Una gran làmpada posarà en valor aquesta plaça de
la ciutat.

Espai

Monument Als vençuts
(camí de la Teuleria)

Els episodis més obscurs de la Història sempre
s’acaben repetint en un lloc o altre de l’espai i del
temps. Com a sota d’un volcà adormit, un foc latent
es propaga sota terra i sota la closca exterior s’hi
troben ferides sense cicatritzar. Marcats pel foc com
el bestiar, Homes i Terra pateixen episodis dolorosos
i traumàtics que deixen petjades indelebles en la
societat i el territori. Siguin causats per forces de la
naturalesa o per la estupidesa humana, el nostre únic
recurs per afrontar-los, avançar-nos i minimitzar-ne les
conseqüències que ens perjudiquen és la Memòria.
Una Memòria que ens ha de servir per no perdre el
respecte al món que ens envolta. Una Memòria que
pot salvar moltes vides i que pot evitar desastres. Una
memòria que ens construeix com a Humanitat, de la
qual no ens hem d’oblidar davant la incertesa dels
temps que corren…

7.
LLUM

Contes a
la vora del foc
ESPECTACLE / DISSABTE 24 D’OCTUBRE

Catalina Florit

8.
LUNAR

OSCILLATIONS
INSTAL·LACIÓ

Xevi Bover

9.
ELS AMANTS
INSTAL·LACIÓ

Gino Rubert

La domesticació dels animals ha fet buscar a l’home
solucions per tancar-los, potser per protegir-los o
simplement per impedir que s’escapin. Les tècniques
per generar recintes poden ser fabricar murs o
col·locar fines línies, que amb electricitat o bé per
geometria impedeixen que l’animal s’escapi.
Una tanca metàl·lica, amb filat a torsió, i estaques
de fusta dibuixen en el paisatge, traçant una espiral
que es va replegant i que condueix, un cop ens hi
endinsem, al centre.
És el mateix filat que gradualment es va transformant,
es va desformalitzant per adoptar, de forma
escultòrica, forma d’ovella. La tanca es converteix en
ovella. El mateix material que limita és el material que
conforma. Al centre del corral, el filat ha desaparegut,
s’ha convertit en el ramat de les ovelles que ell mateix
esguarda.

La instal·lació Fake Views per a Lluèrnia 2020 pren
com a protagonista un entorn de gran presència i valor
arquitectònic com és el pati de l’antic Hospici. Mitjançant un senzill joc de llums i de reflexos, la instal·lació intenta provar amb quina facilitat podem transformar la percepció d’aquest claustre neoclàssic tan ben
conegut, revelant una nova realitat distorsionada.
La llum i els reflexos com a metàfora del món digital,
les voltes de pedra del pati com a al·legoria del món
físic palpable: tots aquests personatges es combinen
i juguen en un nou indret sorprenent que farà dubtar
l’espectador, una vegada més, del que és real i del
que no ho és.

Espai

Llum no és un espectacle infantil, l’obra de Catalina
Florit vol mostrar la relació entre una mare i un fill al
llarg de tota una vida.

Aparadors de Ca la Flora del Firal

Parc Nou

Vol posar èmfasi en els seus somnis i aspiracions, i
les diferents maneres que hi ha per aconseguir-los.
Però, sobretot, vol parlar de l’Univers.
Direcció: Jaume Madaula
Interpretació: Catalina Florit i Àlvar Triay
Sessions a les 19.00 h, 20.00 h i 21.00 h
Durada de l’espectacle: 20 minuts
Entrada exclusiva amb invitació,
que cal reservar en línia a la web Olot Cultura:
https://olotcultura.koobin.cat
Hi col·labora:

La identitat de cadascú es defineix a partir d’allò
que percebem, i el nostre entorn és canviant, oscil·la
d’una banda a una altra, experimentem variacions,
algunes d’elles severes, que afecten la manera en la
qual entenem el món i la nostra vinculació amb ell.
Lunar Oscillations és una peça contemplativa
que parteix de la influència que exerceix la lluna
en els mars i oceans, així com en els éssers vius.
Explora la percepció del nostre entorn mitjançant la
transformació de l’espai natural amb un joc de llums i
ombres dinàmiques.

DE FLORS

ACCIÓ / DISSABTE 31 OCTUBRE / 19:30-20:00

Servand Solanilla
Punts d’observació recomanats
al volcà Montsacopa

Plaça de Braus
És evident: la societat de la tecnologia i internet han
transformat per complet la nostra percepció del món.
L’opinió de la gent que ens envolta ja no es forma
a partir de l’experiència personal, sinó a partir dels
perfils en xarxes socials i la imatge que els altres projecten d’ells mateixos. L’èxit es compta amb el nombre de followers i de likes que inunden plataformes
virtuals. La informació que ens arriba és exponencialment més quantiosa i sense filtres, les anomenades
fake news es viralitzen, difonen informacions falses
i polaritzen la multitud. Cada vegada és més difícil
discernir el que és real del que no ho és.

10.
UNA DOTZENA

L’obra de Gino Rubert (pintor, fotògraf, escriptor...) ens
presenta un univers creatiu d’una bellesa inquietant i
pertorbadora que explora el desig, l’inconscient, les
relacions de parella, l’entorn social, el món de l’art...
Amb aparença figurativa i elements quotidians, els
seus característics personatges estilitzats (com les icòniques portades de la trilogia Millenium del novel·lista
Stieg Larsson) es mouen en representacions que es
troben a mig camí entre l’escenificació teatral i l’al·lucinació, amb la voluntat explícita de suggerir més que de
narrar. A nivell formal, sempre ha mostrat interès per la
pintura com a objecte, com a peça física que l’espectador tingui ganes de veure, tocar i, fins i tot, transitar,
motiu pel qual utilitza sovint el recurs del trompe l’oeil.
Aquesta sensació de profunditat, d’escenari en el
qual es mouen els protagonistes, es veu accentuada
en algunes de les seves darreres obres gràcies a la
incorporació d’il·luminació artificial en el revers que,
alhora, afegeix noves capes de contingut, en un seductor joc d’ocultació i desvetllament. Segons indica el
mateix artista: “Sempre m’ha interessat particularment
aquesta ambició-funció original de la pintura de crear
la il·lusió d’espai; el procés de traduir amb trucs, lleis i
enginy, el món que percebem en tres dimensions en el
pla dimensional sobre el qual dibuixem”.
Hi col·labora:

Intervenció en l’enllumenat públic del barri de Sant
Pere Màrtir d’Olot. Una dotzena de flors posa en joc
la relació de conflicte que vincula la visibilitat i l’espai
públic per a generar un diàleg, amb i en el paisatge,
entre dos indrets icònics de la ciutat:
• el barri de Sant Pere Màrtir (lloc d’intervenció).
• el volcà Montsacopa (punt recomanat d’observació).
El barri de Sant Pere Màrtir és un de tants projectes coneguts com a “cases barates” o “cases dels
pobres” que es van construir arreu com a projectes
urbanístics de postguerra i que té com a principals
singularitats: estar construït al vessant d’un volcà;
tenir un conjunt de 336 cases unifamiliars de color
blanc, d’una arquitectura estandaritzada i d’aspecte
unitari que presenta fins a 24 tipologies combinables
en funció de la topografia del terreny; seguir l’esquema de ciutat jardí; disposar d’un enllumenat públic
de 250 fanals que sembla “una constel·lació o una
serpent de llums que ressegueix els sinuosos carrers”*
o comptar amb un nomenclàtor que aplega una dotzena de flors. (*Jordi Xuclà i Sílvia Roch, Olot des dels
barris, Edicions El Bassegoda, Olot, 1994, pàg. 62)

Agraïment:

Al camí que envolta el cràter del volcà Montsacopa, davant de l’església de Sant Francesc, hi
haurà diversos punts d’observació senyalitzats.
Agraïment: AV del Barri de Montolivet

Reskate és un col·lectiu artístic format per María
López (1980) i Javier de Riba (1985), artistes
visuals de Donostia-Sant Sebastià i Barcelona,
respectivament. Tenen el seu taller al barri de Sants
a Barcelona. El seu estil ve influenciat per la retolació
clàssica, la cultura popular i el disseny gràfic. Creuen
fermament que l’elecció d’una estètica, tècnica i
materials no ha de ser irreflexiva, sinó que ha d’estar
al servei del missatge per amplificar-lo.
Agraïment:

L’Aoapix, en aquest muntatge, vol jugar a recuperar
els núvols més màgics, menys digitals... En aquesta
instal·lació estarem més a prop de la lluna de València
que de Silicon Valley.
Qui no ha jugat alguna vegada a veure un animal o un
objecte que s’insinua en els núvols?
Uns núvols, estranyament visibles en plena foscor,
ens portaran a deixar de banda, per un moments, la
vida digital, l’aquí i l’ara, el que és immediat, i tornar a
la innocència del cel esponjós de la nostra infància i,
veritablement, estar als núvols.

Ben entrada la nit, el claustre del Carme s’il·lumina
on la pau i la foscor regnen habitualment. Les ombres
dels arcs es dibuixen sobre les galeries perimetrals
que desperten del seu son letàrgic per veure una llum
inesperada. La vista i l’oïda gaudeixen de l’entorn
renaixentista a través d’una intervenció acurada i
elegant. L’espai respira, acull, es transforma i viu una
nova edició del festival.

Autors de Hell, Sweet Hell (Lluèrnia 2019):
David Oliva i Elisenda Planas (SP25 Arquitectura)
Anna Juncà (Atellier4)
Amb el suport de:

Més enllà de la seva utilitat bèl·lica en la defensa
contra els bombardejos de les ciutats, els llums
antiaeris tenen un caràcter poètic. Un intent
d’il·luminar la nit fins arribar a l’univers, un gest tan
fútil com buidar el mar amb una galleda que, volent
descobrir el seu sinistre objectiu, es delata a si mateix
convertint-se en un blanc de fàcil localització.
Trencant la foscor de la nit, un feix de llum marca
el camí del qual coneixem la partida i en deduïm un
destí infinit.

El xou més tecnològic dels Brodas Bros mai vist fins
ara. Aquests records que es queden a la memòria
ens fan adonar que gràcies a aquestes experiències
som el que som ara mateix, en el present. Un present
que hem de viure, un present que els Brodas volen
compartir amb el públic, i tu en formes part!
Idea original i coreografia: Brodas Bros
Direcció artística: Lluc Fruitós
Ballarins: Pol Fruitós, Lluc Fruitós, Berta Pons, Clara
Pons i Marc Carrizo
Escenografia visual: Desilence
Música: Clozee, Arturo Calvo i Lluc Fruitós
Producció i regidoria: Sara Manzano
Disseny d’il·luminació: Jorge Garcia i Marc Carrizo
Venda anticipada d’entrades a Olot Cultura
Espectacle familiar

Hi participen les escoles: Cor de Maria, Maria Reina, El Morrot, Escola Municipal d’Expressió, Escola
Pia, Joan XXIII, Malagrida, Petit Plançó, Pla de Dalt,
Sant Roc, Volcà Bisaroques, IES Montsacopa, IES
Garrotxa, IES Bosc de la Coma, Institut Escola Greda
(Olot) ; Lluís Castells (Riudaura, al centre cívic); La
Bòbila (Les Preses); Verntallat (La Vall d’en Bas); Parvulari (Sant Esteve d’en Bas); Castanyer (Sant Joan
les Fonts); Institut Escola Salvador Vilarrasa (Besalú).

Amb la caixa d’eines a la mà i mirant amunt som en
Joan Plana, la Martina Cots, en Ferran Delgà i l’Elena
Mansilla, amb moltíssimes ganes de compartir les
nostres il·lusions i inquietuds.
Col·laborem amb:

Si has arribat fins aquí i el teu calendari et diu que
estem a 28 de novembre significa que Lluèrnia ha
brillat i que… s’acaba. Els finals de festa sempre
tenen un aire de tristor, de pena i de mandra per la
rutina que s’acosta. Lluèrnia ha volgut ser un oasi
entre temps convulsos, dubtes i pors, ha volgut ser
un “això no podrà amb nosaltres”, i des del Pim Pam
Pum Foc creiem que la millor manera de posar el punt
final al festival és omplint la nit amb pólvora de colors
i fer memòria d’aquell 13 d’abril, quan tots des de
casa i amb el cor un xic encongit vàrem mirar al cel
per veure’l brillar i no sentir-nos sols. Set mesos més
tard seguim aquí, així que, tant si estàs a casa com al
carrer, pren-te un moment per mirar de nou enlaire i
somriu per la festa que s’acaba, que vol dir que l’has
viscut! Salut i foc!

Organització:
Lluèrnia Associació Cultural
Direcció Artística:
Xevi Bayona Camó
Gerència:
Pep Fargas
Equip tècnic:
Edu Martín, Joan Riera i Aniol Coll
Equip de producció:
Marta Aumatell, Ferran Bassaganyas, Anna Juàrez, Met Moliné, Esteve
Planella, Neus Serrat, Lola Solanilla i Jaume Tané
Coordinació de voluntaris:
Keta Capdevila
Imatge de Lluèrnia:
Manila Santana
Vídeo promocional:
Tona Calm
Disseny i maquetació del programa:
Lluís Salavedra (Sali)
Correcció:
Ferran Mayans
Amb la complicitat de:
Càritas Garrotxa, La Comarca, Ràdio Olot i Olot Televisió
Agraïments:
Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, Brigada Operativa de l’Ajuntament
d’Olot, Turisme Olot, Policia Municipal, Associació de Voluntaris de Protecció
Civil, SIGMA, Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, Associació
d’Hostalatge de La Garrotxa i Museu de La Garrotxa
Un agraïment especial a tots els voluntaris i voluntàries.

Agraïments: Montserrat Planella, Quim Domene i
alumnes del PTT PFI Garrotxa

amb el suport de:

i la col·laboració de:

Lluèrnia forma part de:
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Volem portar els somnis al mateix cel que ha
despertat la curiositat de tants pioners. Enlairarem
els teus desitjos alliberant-los a l’estratosfera a més
de 15.000 metres, col·laborant així amb Càritas
Garrotxa de forma íntegra. Gaudeix de la màgia de
l’albada compartint el llançament de la sonda. Som
Estratosfèrics.

•
•
•
•

Sigueu estrictes en el compliment de les mesures
anti-covid19 vigents.

•••••••
••••••••••••• • ••••

Basat en la instal·lació Hell, Sweet Hell al claustre
de l’Hospici, Gènesi porta amb el moviment dins
la fotografia un esbojarrat viatge a l’inframon. El
muntatge d’alguns dels elements integrants de Hell,
Sweet Hell dins aquesta exposició fa prendre a
l’espectador la seva veritable dimensió. Benvinguts a
la gènesi infernal!

Un gran quadern de viatges inunda l’escenari amb un
un recull de les vivències i anècdotes viscudes pels
Brodas Bros en les gires internacionals que han fet
arreu del món. Brasil, Palestina, San Francisco, Los Angeles, Hondures, Japó i una gran influència de la Xina,
on en aquest últim any han estat tres mesos de gira.
Uns Brodas Bros molt futuristes i robòtics però també
molt humans i sensibles. Mapping, projecció interactiva, làsers, dansa aèria, vestuari de leds… Una combinació de dansa, llum, tecnologia i música sorprenent.

Fa cent anys Europa vivia una de les èpoques
més convulses de la seva història, la inestabilitat
econòmica, política i social va comportar també
l’aparició d’experiències innovadores en tots
els camps, especialment en filosofia, economia,
arquitectura i l’art i la cultura. A Weimar, a Alemanya,
es va fundar la Bauhaus, una escola d’art que
promovia la creativitat, el pensament lliure i l’art
aplicat al seu entorn que, en només 14 anys
d’existència, va significar una autèntica revolució en el
disseny i l’arquitectura que avui encara és ben vigent.
En els moments estranys que vivim, també incerts
i convulsos, volem proposar un homenatge als
professors de la Bauhaus, dones i homes, autèntics
visionaris, somiadors i utòpics, que van obrir la porta
a la pedagogia de la creació lliure i l’art aplicat.
Cada escola recrearà una obra d’alguns d’aquells
artistes, en una intervenció mural a la seva façana,
que s’il·luminarà cada nit entre les 7 i les 9 del vespre,
per configurar una acció conjunta com grans fars
urbans amb els colors i les formes de la Bauhaus.

••••••••
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La mostra, que recorre a dades històriques i a
l’etimologia de llenguatge amb una picada d’ullet a
la ironia, presenta un ús de la pintura fotoluminiscent
que permet múltiples aparences en una mateixa obra.
L’espectador, a través de l’ús de la llum, es converteix
en un participant actiu que interactua amb les obres
creant respostes a les seves accions.

Estar als núvols abans tenia la consideració de tenir
el cap a tres quarts de quinze, d’estar molt distreta,
lluny de la realitat mundana. Però ara ha agafat, per
a tothom, un sentit molt diferent. El núvol és el lloc
d’emmagatzematge de fotografies, documents i
sovint calaix de sastre digital que ens dona, a voltes,
una falsa seguretat de memòria i ens fa estar més
connectades que mai al nostre dia a dia.

Habitare, del llatí “ocupar un lloc”, viure-hi.
L’arquitectura és capaç de suscitar cases simplement limitant espais, conformant els seus límits amb
innombrables recursos i matisos. No obstant, una casa
no té per què ser una llar. Una llar és un habitatge més
la addició de la humanització formal que provoca el
sol fet de viure, de l’agregació dels objectes i mobles
que guarden les persones que hi habiten, de les seves
pertinences, de la seva ànima. És l’habitant que, antropològicament vinculat al fet del foc i de la família que
al seu voltant hi fa vida, s’encarrega de crear una llar.
En un solar on diverses llars habitaven una casa
hi apareix un solar buit amb una estructura que,
penosament com un jou, subjecta la casa veïna. Una
estructura que ja no és una casa i que recorda formalment, amb línies metàl·liques, que tal vegada allà hi
havia hagut ànima, hi havia hagut vida. Moblar el buit
urbà amb aquells objectes que fidelment i silenciosa
escorten la vida d’un home, d’una família, de diverses
generacions, reposar l’ànima de les antigues llars,
sense els límits i suports físics de la casa i sense els
seus habitants. L’home passa i el moble roman: roman
per recordar, per testimoniar, per evocar qui ja no hi és,
de vegades per revelar alguns secrets.

•
•
•
•
•

La cultura és segura i necessària.

Després de realitzar murals i instal·lacions
fotoluminiscents a França, Catalunya, Àustria, els EUA
o la Xina, Reskate torna a portar el projecte Harreman
a Olot, on ja va realitzar el mural Llum per a l’edició
de 2017 de Lluèrnia. Ara presenten una exposició
de serigrafies on, com els seus murals, prenen
com a referència històries o fets de la cultura local.
D’aquesta manera fan visibles parts de la identitat
de l’entorn en el qual treballen i reflexionen sobre la
dualitat de dos elements.

•
•
•
•
•

Teatre Principal

•
•
•
•
•

i tingues tota la informació a mà.

Sortiu al balcó i mireu al cel

•
•
•
•
•

Descarrega’t l’app Lluèrnia

•
•
•
•
•

A cada centre educatiu

Pim Pam Pum Foc!

•
•
•
•
•

Brodas Bros

Mas Casamitjana
(Batet de la Serra)

•
•
•
•

Escoles i INS d’Olot i comarca

ACCIÓ / DISSABTE 28 DE NOVEMBRE / 20:30

•
•
•
•
•

DIUMENGE 8 DE NOVEMBRE / 17:00

Estratosfèrics

•
•
•
•
•

Carrer dels Sastres

INSTAL·LACIÓ

•
•
•
•
•

Volta del cel a Olot

ESPECTACLE

#lluèrnia2020

•
•
•
•
•

Cancell de Can Trincheria

Xevi Bayona

Producció Lluèrnia

Cloenda

•
•
•
•
•

Claustres del Carme

INSTAL·LACIÓ

ACCIÓ / DISSABTE 14 DE NOVEMBRE / 7:15

•
•
•
•
•

Parc Nou

Enric Manonelles
Linnuit Fotografía

DE LA BAUHAUS

•
•
•
•

Espai Barberí
(carrer Marià Vayreda, 23)

ESDAP Catalunya.
Campus Olot

THE WORLD

sota llicència Creative Commons.
També les podeu compartir a:

•
•
•
•
•

AOAPIX

INSTAL·LACIÓ

info@lluernia.cat

i les penjarem al compte de Flickr de Lluèrnia

•
•
•
•
•
•

Reskate

LLAR SENSE CASA

19.
20.
ESTRATOSFÈRICS
13 D’ABRIL

•
•
•
•

EXPOSICIÓ

18.
ELS FARS

•
•
•
•

INSTAL·LACIÓ

17.
AROUND

••••
•••
••
•

INSTAL·LACIÓ

16.
ANTIAERIS

•

EXPOSICIÓ

15.
‘HABITARE’ O

20:00
1
2
3
4
18:00 - 20:30
5
Fins a les 20:00
6
7 Sessions 19:00 / 20:00 / 21:00
18:00 - 20:30
8
9
19:30 - 20:00
10
18:00 - 20:30
11
18:00 - 20:30
12
18:00 - 20:30
13
14 Horari d’obertura Can Trincheria
15
A partir de les 19:00
16
17:00
17
18
7:15 del matí
19
20:30
20

14.
GÈNESI

Ball del fanalet
Medeor
Fontada - Hort de la llum
Roent com la brasa
Corral
Fake Views
Llum - Contes a la vora del foc
Lunar oscillations
Els amants
Una dotzena de flors
Harreman
Nuvoldades
Lux
Gènesi
‘Habitare’ o llar sense casa
Antiaeris
Around the world
Els fars de la Bauhaus
Estratosfèric
13 d’abril - Espectacle cloenda

13.
LUX

O C T U B R E
N O V E M B R E
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12.
NUVOLdADES

HORARI

11.
HARREMAN

Podeu compartir les vostres imatges a

