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Jordi Arenas. Mirades polièdriques

Jordi Arenas
Mirades polièdriques

Del 24 de juliol de 2020 al 28 de feber de 2021
Horari:
Dijous i divendres de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20 h
Diumenges d’11 a 14 h
Tancat els dies 15 d’agost, 11 de setembre, 25 i 26 de desembre, 1 de gener
Visites guiades:
2n dissabte de mes a les 18 h

B 14010-2020

Activitats familiars:
2n diumenge de mes a les 12 h
Grups i escoles:
Visites concertades
Totes les visites i activitats són amb aforament limitat
i cita prèvia (937 412 930 / educacultura@ajmataro.cat)

Per a més informació:

www. culturamataro.cat
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DISSENY: PERE FRADERA

Ca l’Arenas Centre d’Art. Museu de Mataró
c. d’Argentona, 64. 08302 Mataró

«Mirades polièdriques» ens presenta les múltiples
orientacions i interessos del treball artístic de Jordi
Arenas, per poder conèixer el personatge en tota
la seva complexitat. Hem comptat amb
la col·laboració dels alumnes que Jordi Arenas
va destacar, demanant-los que triïn una obra
del mestre i que la relacionin amb una de seva,
per poder establir vincles emocionals i de referències
plàstiques. Ens hem centrat a donar a conèixer
la pluralitat d’obres que es conserven al seu llegat,
amb les quals podrem comprendre el procés
de creació de la seva producció artística i la seva
implicació en molts aspectes culturals de la ciutat.
Aquesta múltiple revisió de les seva trajectòria és
el fil conductor dels recorreguts que hem organitzat
als diferents espais de la casa: la mirada polièdrica
de Jordi Arenas com a docent, amb la tria
i aportació d’obres dels alumnes; la mirada com
a artista, per descobrir les tècniques i temàtiques
que tractava quan componia paisatge, retrat o obra
religiosa; la mirada com a músic, com a arqueòleg
i com a ciutadà que va llegar la casa i la seva obra
al municipi per esdevenir el centre d’art del Museu
de Mataró des de l’any 2006.

Jordi Arenas i Clavell. Autoretrat, 1944 / Llapis clarió sobre paper kraft / 55 x 44 cm / MdM 14351. Llegat Arenas, 2003

Jordi Arenas
Mirades polièdriques
Centenari del naixement de Jordi Arenas
(Mataró, 1920 - 1998)

