
Diumenge 8 de maig de 2022 
PARC MUNICIPAL 11 h - 19 h 

Conferència inaugural 
Vassili Kandinski i els orígens de la pintura abstracta 

a càrrec de la Dra. M. Lluïsa Faxedas i Brujats  
6/5/2022 

Sala de Plens de l’Ajuntament



 La Biennal d’Art al Carrer Vicenç Llongueras,  és una proposta de l’artista olesà Vicenç 
Llongueras, "Perdut",   (Olesa de Montserrat, 1958 - 2019) vehiculada a través d’OlesaAteneu i que 
vol, literalment, treure al carrer de manera concentrada en temps i lloc una mostra significativa de 
l’activitat creativa d’Olesa. Amb la doble finalitat de mostrar i dialogar, aquesta II Biennal està 
estructurada en dos grans eixos. Per una banda, les exposicions, concerts i escenificacions (per 
mirar i escoltar); i per l’altra, els espais de diàleg (per parlar i rumiar). No en va la secció de 
literatura gira al voltant de la paraula en tant que logos. Volem que la Biennal sigui una mostra i una 
trobada de les quals surtin nous coneixements i noves coneixences; diàleg entre artistes de 
diferents àmbits i generacions. I d’aquests amb els seus receptors.  
  
Mirar, escoltar i parlar. Mirar és admirar; escoltar és sentir;  parlar és pensar.

11:00 Obertura de la jornada 
Tot el dia: exposició d’art 

11:15 Teatrí 
11:30 Inici Espai de la Paraula (“La història continua i tu pots ser un dels 

protagonistes”). 
11:30 Mural “La pau injusta”(Alumnes de l’Estudi Original) + Pintura en directe a 

càrrec de DAMUG i Eva Fernández 
i inici de pintada de grafit al mur de la Biblioteca 
11:45 Músics de l’Estudi, Centre d’Arts Musicals 

12:00 Cant dels ocells (Per la pau i contra la guerra)  
interpretat per Maria Kanivets, violoncel (Ucraïna) 

12:10 Teatrí 
12:30 Més músics de l’Estudi  

12:30 Debat sobre arquitectura i art a l’Espai de la Paraula 
13:30 Espai de Música: Quartet de clarinets de l’Escola Municipal de Música 

13:30 Àgora a l’Espai de la Paraula (“La connexió del cervell i la llengua”) 
14:30 Dinar dels artistes

Six Monkeys Gorilla. A. Warhol (?)

CONCURS DE FOTOGRAFIA 
Premi a la millor fotografia 

Penja fotografies fetes durant la jornada  
a Instagram amb el hashstag  

#ConcursBiennalOlesa  
i etiqueta'ns @olesaateneu

DINAR DELS ARTISTES 

MENÚ I INSCRIPCIONS AL CODI QR
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