ARTE ¶ MAR
CASTELO DE SANTA CRUZ (OLEIROS) · XULLO 2015

O PROXECTO PORT·ABLE
¶

Proxecto internacional de
artistas con intercambio de
propostas plásticas entre creadores
escoceses, ingleses e galegos,
entorno a temas de identidade
compartida, marcada por distintas
interpretacións en tres localizacións
portuarias dos seus respectivos
países: Ullapool, Ría da Coruña e
London.

¶

Os portos elexidos teñen
ou tiveron lonxas e astaleiros,
con numerosos intercambios
culturais regulares nas suas beiras,
diversidade de industrias navais, e
unha historia marítima chea de cor,
lendas, batallas, ou antigas rutas
de comercio internacional.

¶

As obras de cada artista
recóllense nun paquete e non
poderá ocupar máis que unha
caixa postal aérea estándar (15 x
47 x 25,5 cm) (1800 gr por caixa).

https://portableproject2015.wordpress.com

EXPOSICIÓN PORT·ABLE
3 xullo - 3 agosto

Coordina: Arteu (Xacobe Meléndrez e Inma Doval)
Artistas: Andrea Sinclair, Nan Tram, William M. Hudson, Elle Salt, Ian Stephen, Marian
Leven, Charlotte Watters, Joanne B. Kaar, Isabel Pintado, Carlos Botana, Xacobe
Meléndrez e Inma Doval.
Inauguración: 3 de xullo ás 20 h. con recital poético

OBRADOIROS ARTE E AMBIENTE

Obradoiros gratuitos dirixidos a nenos, mocidade, 3ª idade, familias... co obxectivo
de fomentar o intercambio artístico entre as tres localizacións portuarias.
Impartidos en inglés
Inscrición previa en: www.ceida.org - Prazas limitadas

Venres 3 xullo - Obradoiro de monotipia a partir da natureza
Imparte: Elle Salt
Horario: 17 - 20 h.

Sábado 4 xullo - A maxia do lixo
Imparte: Andrea Sinclair
Horario: 11-14 h.

Domingo 5 xullo - Obradoiro de debuxo axul e branco
Imparte: William Michael Hudson
Horario: 11-14 h.

AVANTE EN DEFENSA DA PESCA ARTESANAL RESPONSABLE
Domingo 5 xullo

Encontro artístico reivindicativo da pesca artesanal responsable coa participación
de diferentes artistas plásticos e visuais, poetas e músicos creando en directo
durante a xornada.
Horario: 12 - 20 h.

Máis información: www.ceida.org - educacion@ceida.org - 981 630 618
Organizan
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