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Aquest nou capítol de Territori Contemporani comença a El Prat de Llobregat. El Centre d'Art Torre Muntadas/
Unzip Arts Visuals [2], és un punt de referència de l'art contemporani i la producció visual en aquest municipi,
especialment atent a les zones de contacte entre el món artístic i l'àmbit educatiu.
Ens permet conèixer a l'artista Mercedes Mangrané [3], que investiga els espais comuns contemporanis, tant des
d'una mirada documental com des de la malenconia que es desprèn de la seva pràctica pictòrica.
A la Vall de Bianya, se celebra la Bianyal [4], un Itinerari cultural a través d'una sèrie d'intervencions artístiques
efímeres dutes a terme en espais de gran interès patrimonial i natural de la Vall de Bianya

Podeu veure els capítols anteriors aquí [5] i també al seu web d'alacarta.cat [6]
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Etiquetes: administració local
Etiquetes: Vall de Bianya (Catalunya) medi rural
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