Exposició actual / Exposición actual / Current exhibition
El paisatge. Una finestra oberta

del 19 d’octubre al 24 de novembre 2018
Catàleg digital: https://issuu.com/batlleargimon/docs/elpaisatgeeb
Artistes: Rafael Bataller, Xavier Blanch, Bosco Martí, Simó Busom, Manuel Capdevila, Joan Colom, Joan Commeleran, Jordi Curós, Rafael Duran, Manuel Humbert, Santi
Moix, Joan Morales, Josep Moscardó, Ramon Moscardó, Ignasi Mundó, Carles Nadal, Josep Puigdengolas, Nicolau Raurich, Lluís Reñé, Lluís Rigalt, Josep Roca-Sastre,
Joan Rovira, Jordi Santacana, Pere Santilari, Josep Serra Llimona, Joan Serra, Alfred Sisquella, Francesc  Todó, Lluïsa Vidal, Miquel Vilà i Miquel Villà
En el marc de la celebració dels 20 anys de La GaLeRia de Sant Cugat, la temporada 2018-2019 ha començat amb l’homenatge que La GaLeRia fa al seu fundador, l’Eduard Batlle (1934-1997).
Sota el títol Entre bastidors: la col·lecció Eduard Batlle, presentem 3 mostres temàtiques al voltant del llegat artístic d’un professional de l’art figuratiu entre 1948 -1997
Aturar el temps. Bodegó i retrat, del 14/09 al 13/10
El paisatge. Una finestra oberta, del 19/10 al 24/11
La figura, del 30/11/2018 al 5/01/2019
Acompanya les exposicions un extens llibre-catàleg que, a més de la documentació de les obres que s’exhibeixen a les tres exposicions, inclou escrits, fotografies i testimonis sobre la seva trajectòria professional.
En el marco de la celebración de los 20 años de La GaLeRia de Sant Cugat, la temporada 2018-2019 ha empezado con el homenaje que La GaLeRia hace a su fundador, Eduard Batlle. Bajo el título Entre bastidores: la colección Eduard Batlle , presentamos 3 muestras temáticas alrededor del legado artístico de un profesional del arte figurativo entre 1948-1997. Detener el tiempo: Bodegón y retrato, El paisaje: una ventana
abierta y La figura. Acompaña las exposiciones un extenso libro-catálogo que, además de la documentació de las obras exhibidas, incluye escritos, fotografías y testimonios sobre su trayectoria profesional.

Exposició anterior / Exposición anterior / Previous exhibition
Aturar el temps. Bodegó i retrat

del 14 de setembre al 13 d’octubre 2018
Catàleg digital: https://issuu.com/batlleargimon/docs/aturareltemps

Properes exposicions i activitats / Próximas exposiciones y actividades / Upcoming exhibitions and activities
Festival nacional de poesia. dissabte 27 d’octubre 2018, a les 19h. Joan Maragall i el món de les arts, recital a càrrec de Sam Abrams, a La GaLeRia
La figura, del 30/11/18 - 5/01/ 2019

www.facebook.com/lagaleriabatlleargimon

www.instagram.com/la.galeria.ba/

