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NOM: Cal Gras
ENTITAT: Cal Gras, Art i Territori
WEB: www.calgras.cat | http://calgrasavinyo.wordpress.com/ [2]
PRESENTACIÓ: Cal Gras, centre de producció i residència d’artistes [3]
DESCRIPCIÓ: L’Alberg de Cultura de Cal Gras es podria definir com una residència d’artistes o un centre de
producció o creació ja que si bé funciona com un alberg, el seu objectiu no és el del turisme sinó l’artístic, cultural
o del pensament. L’alberg és una típica casa de poble amb diversos tallers i sales adequades per al treball creatiu
d’experimentació, de coneixement, de reunió, d’intercanvi, de documentació, etc. Cal Gras obre les seves portes
a qualsevol persona interessada en la cultura en general, el pensament, l’art i la convivència, així com també a
qualsevol llenguatge com a mitjà d’expressió, i posa una especial cura en la interacció entre els residents i la seva
relació amb el territori, tot facilitant l’intercanvi i el diàleg cultural.
Cal Gras es proposa entre els seus objectius el de complementar la seva funció de receptor i contenidor de
propostes amb la de difusor i generador d’activitats dirigides al territori més proper, sempre convidant els
residents a implicar-s’hi tant com desitgin.
Fitxa tècnica en pdf [4]
Etiquetes: arts plàstiques i visuals
Etiquetes: espais de creació

[5]
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