La REMIAU és una proposta de dinamització cultural. Ofereix una nova mirada
als espais patrimonials de Caldes de Montbui a partir d’intervencions artístiques de caràcter efímer.

Caldes de Montbui

Plantejada com un cicle de cinc jornades, impulsa projectes artístics creats
específicament per als espais que els acullen. Enguany giraran entorn el
concepte de memòria.
El Museu Thermalia entén l’espai públic com a plataforma d’interacció i la
REMIAU facilita el context apropiat per a la creació d’instal·lacions artístiques
i performances.
L’objectiu és intensificar la relació entre els espais i les persones, generant
diàlegs entre lloc, obra, artista i espectador.
La REMIAU és la nova vida de la MIAU, la Mostra Internacional d’Art Urbà que
va tenir lloc del 2009 al 2014. La proposta fomentava la participació creativa de
diferents agents socials a partir de projectes artístics i col·laboratius a l’espai
públic.

Reserves a MIAUthermalia@caldesdemontbui.cat

www.thermalia.cat/remiau
MUS E U D’ART I PATRIMON I
OFIC I NA DE TURI SM E

*Donat que les propostes seran
fetes específicament per a la
REMIAU, les imatges d'aquest
fulletó no es corresponen a les
programades, sinó a altres
intervencions dels artistes.
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MEMoRIA
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i ACCIo
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i VEU

Dissabte 19/05/18 · 20 h

Dissabte 09/06/18 · 19 h

Divendres 22/06/18 · 19 h

Divendres 20/07/18 · 19 h

Divendres 27/07/18 · ?

Mediant Manolo

Prácticas elementales
de la A a la B

La memòria del vímet

Aigua calenta

Vedo una voce

Records sonors
de la casa Delger

go:tes

Fer net

Nit dels museus

Visita guiada
Lloc: Museu Thermalia

La força de l’amistat
Performance participativa
de Fèlix Pons
Lloc: Museu Thermalia

Performance d’Alkyoni
Bouchalaki
Lloc: Safareig de la Canaleta

Performance de Pol Aumedes
Lloc: Museu Delger

Instal·lació d’Aina Desumvila
Lloc: Safareig de la Portalera

Instal·lació interactiva de
l’OOEEVV
Lloc: Safareig de la Portalera

Entrada gratuïta a totes les intervencions, amb aforament limitat. Cal enviar un correu electrònic per reservar entrada
amb el dia, el nom de les persones i els seus números de telèfon mòbil a: MIAUthermalia@caldesdemontbui.cat

Dansa site-specific d’Anna
Macau i Blanca Tolsà
Lloc: Safareig de la Canaleta

Performance col·laborativa
d’Historietes Exemplars
Lloc: Safareig de la Canaleta
(Recomanable portar tovallola)
FESTIVAL MOLÍ DE L’ESCLOP
www.festivalmolidelesclop.cat

Performance d’Ombelico di
Mondo
Lloc: Safareig de la Canaleta

REMIAU
FESTIVAL MOLÍ DE L’ESCLOP
www.festivalmolidelesclop.cat

