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L’art, la cultura i la ciència són la meva passió
Hola!
Sóc la Toni Rodríguez Yuste i he tingut l’honor d’exercir la
ponència de la Secció d’Arts Visuals des de l’any 2003 al
2014, i del 2017 al 2020.
•

He estat Membre de la Junta Directiva de l’Ateneu
Barcelonès del 2014 al 2017

•

Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de
Barcelona, especialitat: Pintura

•

Tècnica superior d’Arts Plàstiques i Disseny: Pintura
Mural. Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de
Barcelona

•

Artista visual

•

Premi de Pintura de la Sala Parés

•

Professora de Dibuix i Pintura

•

Fundadora de l’Associació d’Art, Cultura i Ciència

•

Gestora cultural

L’art obre mons,
permet veure l’invisible,
crea nous models de pensament,
inventa cosmologies,
explora la consciència
i de vegades la palpable
la misteriosa màgia del món
Jerry Saltz

Què hem fet?
Com sabeu he estat la ponent de la Secció d’Arts Visuals per a la qual he treballat amb dedicació i entusiasme.
En aquest llarg recorregut hem aconseguit mots dels objectius que ens vam marcar. Hem tingut l’honor i hem
gaudit de la presència de persones tan influents en el món de la cultura i tan especials com els recordats Joan
Hernández Pijoan, Jorge Wagensberg, Albert Ràfols Casamada...
Vull presentar-vos un recull de les activitats que hem desenvolupat en el decurs de les diferents candidatures,
estructurades en cicles de conferències, debats d’actualitat, taules rodones, tertúlies, sopars, trobades amb
artistes, itineraris culturals, visites guiades, homenatges, projecció de pel·lícules, i fins i tot... un viatge a
Chicago, ciutat referent mundial de l’arquitectura que es va programar com activitat complementària del cicle
d’arquitectura contemporània. Debats multidisciplinaris que han estat presents en la programació de la Secció
d’Arts Visuals per interrelacionar diferents disciplines del coneixement per tal d’establir visions integradores
del món, des de mirada dels artistes, de científics i d’intel·lectuals.
Hem reflexionat sobre la cultura, les arts i el pensament contemporani, sobre el mercat de l’art, les fires... El
paper de la dona en el món de l’art, del còmic i dels il·lustradors, de l’educació artística, de la ciència i de
l’espiritualitat en l’art, la història de l’art, hem participat en esdeveniments de la ciutat...

Amb l’objectiu de crear un espai de relació, de diàleg i de debat per a tots i totes els que tenim
inquietuds i gaudim de l’art i de la cultura

Debatre temes d’actualitat
• Mantenir la distància: La cultura que
(potser) ve, a càrrec de Marti Peran,
professor de la Teoria de l’Arts de la
UB, crític i curador d’exposicions
Com afectarà a la cultura la realitat
derivada de la pandèmia?

• El conflicte de Sixena, les dues cares a
debat, Josep Giralt, director del Museu
de Lleida, Carlos Bitrián, president de
APUDEPA i Josep Ma Martí Font,
periodista i escriptor

Divulgar la creació artística i el pensament contemporani
• Aurea Dicta. Els aforismes de l’artista
Miquel Barceló. Diàleg entre el
pensament clàssic i la pintura, amb Raül
Garrigasalt, editor i President de la Casa dels
Clàssics, Josep Ma Martí Font, periodista i
escriptor i Montse Frisach, crítica de l’art

Cicles multidisciplinaris: Espiritualitat, Poesia, Ciència i Art
 L’espiritualitat e la ciència: reflexions i poemes

 De l'humanisme renaixentista a l'humanisme digital: alguns apunts sobre ciència, art i espiritualitat,
a càrrec de David Jou, físic i poeta. President de la Fundació Joan Maragall

Impulsar l’anàlisi i a reflexió especialment a l’entorn del món contemporani
• Hegemonies culturals: Barcelona-Madrid, Josep Ma Martí Font, periodista i
escriptor
• Cicle: La contracultura: Cultura a la contra o nova cultura, amb la
participació d’Antoni Guiral, crític i editor; Pepe Ribas, escriptor i fundador
de la revista mítica i llibertària Ajoblanco, Toni Puig, professor, Nazario
Luque, historietista i pintor, Miguel Gallardo, il·lustrador i dibuixant, Xavier
Mariscal, dibuixant i dissenyador i Josep Ma Martí Font, periodista i escriptor

Participar en els esdeveniments de la ciutat
• Vam participar a l’Any Brossa amb el
cicle: La màgia brossiana: poesia
visual, literària i teatral, amb la
xerrada, bombolles i vídeo Brossa i
l’univers bombolla, a càrrec de Pep
Bou, creador, director i actor de
teatre

Revisitar la Història de l’Art amb cicles dedicats els artistes catalans, al
paper de la dona al món de l’art i des de la vessant política
• Converses sobre dones que pinten i dones pintades, Erica Bornay, historiadora
d’art i escriptora
• Artistes catalans universals, amb les conferències: Una exposició titulada
Antoni Tàpies. Biografia política, amb el director de la Fundació Antoni Tàpies
Carles Tapia. Allò que Dalí deu a la natura, a càrrec de Vicent Santamaria,
historiador de l’art
• Revolució americana versus Revolució Francesa, amb la conferència L’art i la
revolució, a càrrec de Marti Peran, professor de Teoria de l’Art de la UB

Hem incorporat l’estratègia educativa als nous llenguatges de l’art
contemporani
• La integració de les arts i la necessitats d’una pedagogia desobedient, a
càrrec de Fernando Hernández, catedràtic de la Facultat de Belles Arts
• L’art com a joc de sensacions, càrrec de Carles Bayod, doctor en Belles
Arts, pintor, pedagog i investigador

Revitalitzar la cultura popular catalana
• Formes popular i art contemporani, Del teatre de Manlleu a l’Òpera de los
Ángeles, a càrrec de Joan j. Guillén, dibuixant, pintor, escenògraf i professor
d’arts escèniques

Col·laborar amb altres entitats i participació en els esdeveniments de ciutat: FICOMIC
FICOMIC
Vam participar en el Saló Internacional del Còmic de Barcelona i al Saló
Internacional del Manga, amb la programació de conferències i tertúlies.
•

Cicle: Interrelació de cultures i visions del món: Japó-Catalunya,
mirades creuades. Conferència: Tatsumi i taniguchi. Reflexions
dibuixades de la societat japonesa, càrrec de Carles Santamanria,
director del Saló del Manga i del Saló Internacional del Còmic de
Barcelona

•

Tertúlia: El món del doblatge a l’animació japonesa, a càrrec de Marc
Zanni i Joan Sanz

•

Conferencia: Top Ten del Manga. De Bola de Drac a One Piece, a càrrec
de José Luis Puertas, fundador de l’empresa Yowu Entertainment

Col·laborar amb altres entitats i participació en els esdeveniments de ciutat: Arts Santa Mònica
Un tríptic d’accions sonores sobre la lectura, dels artistes Concha Jerez i José Iges

Col·laboració amb altres entitats i participació en els esdeveniments de ciutat: LOOP
LOOP BARCELONA Festival Internacional de Videoart a Barcelona
• Projecció d’una selecció de vídeos del Festival LOOP en diverses edicions del Fesstival
• Projecció de Lectura Brossa, Director: Pere Portabella. Activitat inclosa en el Festival

• Projecció videoart: Boum! Boum! En avant la musique, amb l’assistència dels artistes Benet Rossell
i Antoni Miralda. Activitat inclosa en el març del SCREEN Festival Barcelona

Projecció i debat de pel·lícules
Cicle: Converses amb artistes interdisciplinaris
•

Presentació, projecció i col·loqui de la pel·lícula Chico i Rita, director Fernando Trueba i Xavier Mariscal - a càrrec de Santi
Errando, productor i codirector del film i Toni Rodríguez Yuste,
ponent de la Secció

Projecció i debat de les pel·lícules
Cicle: Converses amb artistes interdisciplinaris
• Projecció i col·loqui de la pel·lícula María y yo. Una historia
personal, a càrrec de Miguel Ángel Gallardo Paredes, il·lustrador
i dibuixant
• Projecció i debat de la pel·lícula Arrugas, a càrrec de Toni
Rodríguez Yuste, ponent de la Secció d’Arts Visuals

Projecció i debat de pel·lícules
Cicle: L’espiritualitat en l’Art.

Cicle organitzat amb l’Associació d’Arts,
Cultura i Ciència i amb la col•laboració de la Filmoteca de Catalunya – ICEC

•

Presentació, projecció i col•loqui del documental biogràfic Antonio
Gaudí… una visió inacabada (1974). Director: John Alaimo. Xavier
Barraycoa, filòsof i vicerector de Recerca i Qualitat de la Universitat
Abat Oliba; Joan Pineda, autor de la música de la pel•lícula i Toni
Rodriguez Yuste, ponent de la Secció d’Arts Plàstiques.

Projecció i debat de pel·lícules
• Conferència: El cinema bastard, a càrrec de Isaki Lacuesta, director
de cinema

Cicle: L’art i la cultura visual de masses: el
cinema
• Conferència: El cinema dins del marc de la història
de l’estètica i la cultura, a càrrec de Román Gubern,
catedràtic emèrit del Departament de Comunicació
Audiovisual i Publicitat de la UAB.

Cicle: L’art i la cultura visual de
masses: el Còmic
Cicle organitzat amb la col·laboració de l’Associació d’Art,
Cultura i Ciència – AACC – i el Saló Internacional del Còmic
• Conferència: Censura entre vinyetes, a càrrec de Vicent
Sanchis, periodista i assagista

Cicle: L’art i la cultura visual de masses: les arts
escèniques
• Conferència: Pa amb tomaca. La dansa, a càrrec de Sol
Picó, coreògrafa, ballarina i directora de la Companyia Sol Picó

Cicle L’art i la cultura visual de
masses: Les arts escèniques
• Conferència: L’Òpera com a Art Total, a
càrrec de Marc Sala, tenor
Cicle organitzat amb la col·laboració de l’Associació
d’Art, Cultura i Ciència –AACC–

Cicle: L’art i la cultura visual de masses: el Còmic.
Cicle organitzat amb la col·laboració de l’Associació d’Art, Cultura i Ciència – AACC – i el
Saló Internacional del Còmic
• Tertúlia-sopar: Còmics de pel·lícula, a càrrec
de Carles Santamaria, director del Saló
Internacional del Còmic, i Àngel Sala, director
de Sitges Festival Internacional de Cinema
Fantàstic. Coordinadora: Toni Rodríguez Yuste

Cicle: La cultura i les arts en el pou de la crisi
•

Tertúlia: La cultura com a negoci, a càrrec de Josep Maria Martí Font, periodista i escriptor

•

Taula rodona: ARCOMadrid A càrrec de Josep Maria Martí Font, periodista i escriptor i de
Toni Rodríguez Yuste, ponent d’Arts Plàstiques de l’Ateneu

•

Tertúlia-sopar: La indústria cultural i els mitjans de comunicació: una relació cada vegada
més incestuosa, a càrrec de Josep Maria Martí Font

•

Conferència: La benevolencia del poder és realment beneficiosa per a la imaginació? Un
passat proper; la Barcelona dels setanta com a model de creativitat i d’independencia, a
càrrec de Josep Maria Martí Font, periodista i escriptor

Cicle organitzat amb l’Associació
d’Art, Cultura i Ciència – AACC

Cicle: Icones de la
fotografia catalana
• Conferència: La fotografia que fou,
a càrrec del fotògraf, Oriol Maspons

Fotografia
Oriol Maspons

Cicle: Icones de la fotografia catalana

fotografia documental de la manifestació dels obrers de la
construcció al 1976 baixant per el carrer Ferran.
Autora: Pilar Aymerich

• Conferència: Imatges de la transició, a
càrrec de Pilar Aymerich
• Visita guiada a l’exposició: Agustí Centelles,
una crònica fotogràfica. Anys 30
• Visita guiada a l’exposició: Barcelona
1957. Leopoldo Pomés

Exposició Barcelona 1957. Leopoldo Pomés

Exposició Barcelona 1957. Leopoldo Pomés

Agustí Centelles
Museu de can Framis

Cicle: L’art a l’edat del silici
• Tertúlia-sopar: Aplicacions robòtiques en el món de l’art, a
càrrec de Ricardo Iglesias García, artista digital
• Tertúlia: El silenci de la crítica està sobrevalorat, a càrrec
d’Ángela Molina, crítica d’art

Cicle: L’art a l’edat del silici
• Conferència: Veritats excessives,
ficcions profilàctiques, a càrrec de
Joan Fontcuberta, crític artístic,
comissari d’exposicions i
historiador

Art i Mercat
• Conferència: ARCOmadrid 2009, a càrrec de Lourdes Fernández,
directora de la Fira Internacional d’Art Contemporani ARCOMadrid

Cicle Art i Mercat
• Tertúlia-sopar: La Biennal de Venècia 2009. La comunitat
inconfenssable. Projecte guanyador de Valentín Roma amb
JoanVila-Puig i Elvira Pujol; Daniel G. Andújar i Pedro G. Romero

Cicle Art i Mercat
• Conferència: El món de les subhastes, a
càrrec de Piru Cantarell, consellera de
Christies Ibèrica i directora general de la
Fundació FERO

Cicle Art i Mercat
• Tertúlia-sopar: Art i col·leccionisme. La
Fundació Suñol, a càrrec de Margarita
Ruiz i Combalia, gerent de la Fundació

Cicle: Vaivens en la història de l’art
•

Conferència: Alguna cosa nova després del surrealisme

•

Conferència: El sobiranisme català té un projecte cultural

•

Taula rodona: ARCO 2014. Hauria d’estar morta però segueix viva

•

Conferència: La Biennal de Venècia en perspectiva. Un exercici de
recuperació en temps convulsos

A càrrec de Josep Maria Martí Font, periodista i escriptor i de Toni Rodríguez
Yuste, llicenciada en Belles Arts i ponent de la Secció d’Arts Visuals

Cicle: Art, ciència i religió. Fronteres
indefinides
• Tertúlia-sopar: El missatge de Gaudí, a càrrec d’Etsuro Sotoo,
escultor

Cicle organitzat per l’Associació d’Art, Cultura i Ciència -AACC – amb
l’Ateneu Barcelonès

Cicle: Art, ciència i vida
• Conferència: Intuició i comprensió en ciència i
en art, a càrrec de Jorge Wagensberg, físic,
professor universitari i divulgador científic
Cicle organitzat amb la col·laboració de
l’Associació d’Art, Cultura i Ciència – AACC-

Cicle: Art, ciència i religió. Fronteres indefinides
• Conferència: Salvador Dalí i la passió per la ciència, a càrrec de Jorge
Wagensberg, físic i director científic de la Fundació la Caixa

Cicle organitzat amb la col·laboració de l’Associació d’Art,
Cultura i Ciència -AACC-

Cicle: Art, ciència i religió. Fronteres indefinides
•

Conferència: Salvador Dalí i la religió, a càrrec de l’escriptor Lluís
Racionero

Cicle organitzat en col·laboració de l’Associació d’Art, Cultura i Ciència AACC–

Cicle: Art, ciència i religió. Fronteres indefinides
• Tertúlia-sopar: Enginy i espiritualitat a l’obra del arquitecte, Antoni
Gaudí, a càrrec de Jordi Bonet, arquitecte i director i coordinador de les
obres del Temple de la Sagrada Família

Aquest cicle està organitzat en col·laboració de l’Associació d’Art, Cultura i
Ciència -AACC-

Cicle: Art, ciència i religió. Fronteres indefinides
• Visita guiada contenia explicacions sobre la Façana del
Naixement, la nau central, el claustre, el portal del Roser, el
Museu amb la maqueta polifunicular de la Colònia Güell i
dibuixos d’Antoni Gaudí
Aquesta activitat ha estat organitzada amb col·laboració de
l’Associació d’Art, Cultura i Ciència -AACC-

Cicle: Converses amb artistes interdisciplinaris
•

Tertúlia-sopar: La dansa, una mesura de les coses,
a càrrec de Cesc Gelabert, coreògraf i ballarí
Coordinadora: Toni Rodríguez Yuste

Cicle: L’arquitectura contemporània i
els nous símbols de la ciutat
• Tertúlia-sopar. L’arquitectura sostenible, a càrrec
de Carlos Ferrater Lambarri

Cicle: Arquitectura
contemporània i els nou
símbols de la ciutat
Viatge a Chicago

Cicle: Arquitectura contemporània i els nou símbols de la ciutat
Tertúlia-sopar: Arquitectura miraculosa, a càrrec de Llàtzer Moix,
periodista i escriptor

Cicle: Arquitectura contemporània i els nou símbols
de la ciutat
• Visita comentada l’Hotel Torres Porta Fira, a càrrec de
l’arquitecta, Cristina Algás de l’estudi d’arquitectura, b720 Arquitectos

Cicle: Interrelació de cultures i visions del
món
• Visita comentada exclusiva pels socis de l’Ateneu Barcelonès
que la va fer personalment l’arquitecte Fermín Vázquez

Cicle: L’espiritual en l’art
•

Visita comentada a la Fundació Tàpies i a l’exposició: Antoni
Tàpies. Cap, braços, cames, cosrt

Cicle organitzat conjuntament amb l’Associació d’Art, Cultura i
Ciència – AACC ––

Cicle: Les Guerres i el Còmic
• Conferència: Dibuixant L’Onze de Setembre de 1714, a càrrec d’Oriol García Quera, autor i il·lustrador
d’Història
• Presenta: Toni Rodríguez Yuste, ponent de
la Secció d’Arts Visuals

Cicle organitzat amb la col·laboració de
l’Associació d’Art, Cultura i Ciència – AACC –
Activitat inclosa en la programació del Saló
Internacional del Còmic de Barcelona

Cicle: La Gran Guerra des de l’Ateneu Barcelonès
•
•

Conferència: Dibuixants catalans a la trinxera, a
càrrec de Jaume Capdevila, dibuixant especialitzat
en premsa
Presenta: Toni Rodríguez Yuste, ponent de la
Secció d’Arts Visuals

Conferencia organitzada amb l’Associació d’Art, Cultura i
Ciencia – AACC –

• Tertúlia: L’Esquella de la Torratxa: 60
anys de periodisme gràfic dibuixant
Catalunya
75è L’Esquella de la Torratxa 1879-1939 aniversari
de l’aparició del darrer número, coordinador Jaume
Capdevila

Cicle: Còmic, cultura i contracultura
• Tertúlia-sopar: L’art de volar, a càrrec de
Joaquim Aubert Puignarnau KIM

Cicle: Còmic, cultura i contracultura
• Conferència: La il·lustració de la premsa
segons Raúl, a càrrec de Raúl Fernandez

Cicle: Còmic, cultura i contracultura
• Conferència: ANTIPROSOPEIES (les historietes
utòpiques), a càrrec de Federico del Barrio
• Conferència: El còmic experimental a Expanya, a
càrrec de LAURA –Laura Pérez Vernetti-

Cicle: Còmic, cultura i contracultura
• Taula rodona: Buf! Argh! Blam!: parlem de còmic, amb Josep Ma
Cadena, Kim, Kap i Enrique Ventura
• Tertúlia-sopar: Per l’humor a l’Art, amb Kap

Conferència: Nous models de gestió dels museus d'art contemporani, el
MACBA, a càrrec de Bartomeu Marí
Presenta: Toni Rodríguez Yuste, ponent de la Secció d'Arts Visuals de l'Ateneu Barcelonès

Cicle: Art, ciència i religió. Fronteres indefinides
• Conferència: Art i malaltia mental: les paradoxes del cervell humà, a càrrec de Jordi Obiols Llandrich,
psiquiatra i catedràtic de psicopatologia de la UAB
Aquest cicle ha estat organitzat per l’Associació d’Art, Cultura i Ciència -AACC- amb l’Ateneu Barcelonès

• Conferència: El Projecte de Gaudí: La continuació de les obres
del Temple de la Sagrada Família després de Gaudí i la
problemàtica de l’AVE, a càrrec de Jordi Bonet, Doctor
Arquitecte i Director i Coordinador de les obres del Temple
Expiatori de la Sagrada Família.

• Conferència: Arts Santa Mònica, les arts
multiplicades, a càrrec de Vicens Altaió, escriptor,
traficant d’idees i director d’Arts Santa Mònica

Homenatge a l’acadèmic i soci de
l’Ateneu, Josep Maria Garrut i Romà, escriptor,
historiador i pessebrista català. Ha estat director del Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona, director de la Casa
Museu Gaudí de Barcelona. A càrrec del periodista i crític
d’art, Josep Maria Cadena; de l’arquitecte i president
d’Amics de Gaudí, Joan Bassegoda; del doctor, arquitecte,
director i coordinador de les obres del Temple Expiatori de la
Sagrada Família, Jordi Bonet.

Cicle: La imatge de Barcelona a debat
• Tertúlia: 150 aniversari del Pla Cerdà a travès de les mirades dels arquitectes:
Oriol Bohigas, Carme Pinós i l’urbanista Jordi Borja

Cicle: La imatge de
Barcelona a debat
• La imatge de Barcelona a través de
la mired del artista Antoni Miralda

Cicle: Converses amb artistes
interdisciplinaris.
Trobada amb artistes
Visita comentada a Food Cultura amb
l’artista Antoni Miralda, fundador del
Centre

Cicle: La imatge de Barcelona a debat
• Tertúlia: La imatge de Barcelona a través de la mirada
de la fotògrafa Colita

Hem incorporat l’estratègia educativa als nous llenguatges de l’art
contemporani
Cicle: L’Educació en els Museus d’Art i de Ciència
• Conferència: L’Art en un Museu de Ciència, a càrrec de Jorge Wagensberg, físic i director de
l’Àrea de Ciència i Medi Ambient de la Fundació “La Caixa”

El col·leccionisme a l'actualitat: Projectes de la Fundació Vila-Casas, a càrrec de Antoni
Vila-Casas, farmacèutic i director de la Fundació
Presenta: Toni Rodríguez Yuste, ponent de la Secció d'Arts Visuals de l'Ateneu Barcelonès

Cicle: La imatge de Barcelona a debat
• Tertúlia-sopar: La imatge de Barcelona a través de la
mirada de Nazario, pintor, dibuixant I escriptor

• Tertúlia-sopar: La transformació de la
imatge de Barcelona a través de la Mirada
de Xavier Mariscal, dibuixant i dissenyador

Cicle: La imatge de
Barcelona a debat
• Tertúlia–sopar:
La
imatge
de
Barcelona vista des de fora, a càrrec
de Benedetta Tagliabue, arquitecta i
directora de l’Estudi MirallesTagliabue

• Tertúlia-sopar: La
transformació de la imatge
de Barcelona a través de la
mirada del periodista i crític
d’art Josep Maria Cadena i de
Joan Anton Maragall, director
de la Sala Parès

Cicle: Matisse-Picasso, una amistat entre
artistas
• Conferència: Pablo Picasso, creador del cubisme

• Conferència: Henri Matisse creador del Fauvisme
a càrrec de Lourdes Cirlot, professora de la UB

Conferència: Comprendre l'art d'Antoni Tàpies, a càrrec de Victoria Combalía, crítica d'art i
professora de la Universitat de Barcelona
Presenta: Toni Rodríguez Yuste, ponent de la Secció d'Arts Visuals de l'Ateneu Barcelonès

Debat: Política i cultura. Es necessiten, es rebutgen, es manipulen?, a càrrec de Joan Manuel Tresserras,
conseller de Cultura; Enric Juliana, subdirector de La Vanguardia; Xavier Bru de Sala, escriptor i
periodista; Ferran Saez, professor de Ciències de la Informació de la Universitat Ramon Llull

Taula rodona: Arquitectura i escultura calen més monuments? Beth Galí, arquitecta i presidenta del
FAD, Benedetta Tagliabue, arquitecta i directora de l'Estudi Miralles Taglilabue, Toni Llena, artista i
Josep M. Huertas, Degà del Col·legi de Periodistes
Coordinació de l'acte: Toni Rodríguez Yuste, ponent de la Secció d'Arts Plàstiques i Oriol Bohigas, arquitecte i President de
l'Ateneu Barcelonès

Taula rodona: El Consell de les Arts de Catalunya
Intervenen: Xavier Bru de Sala, escriptor i periodista, Francesc Torres, artista visual i president de l'Associació
d'Artistes Visuals de Catalunya, Ezequiel Baró, membre de l'oficina del CCAC (Consell de la Cultura i de les Arts de
Catalunya) i professor de la UB, Xavier Fina, membre de l'Oficina del CCAC i professor de la UB i Santi Lapeira,
guionista i director de cinema. Modera: Toni Rodríguez Yuste, ponent de la Secció d'Arts Plàstiques de l'Ateneu
Barcelonès

Debat: Creacions i estructures artístiques contemporànies, a càrrec de Rosina GómezBaeza Tinturé, directora d'ARCO, Carles Taché, Galeria Carles Taché de Barcelona

Cicle: L’art vinculat a d’altres disciplines
•

Debat: L’art i la poesia, a càrrec de pintor i poeta Albert Ràfols Casamada i el poeta i editor Alfonso
Alegre Heitzmann

Conferència: L’art i la política a càrrec de Ferran Mascarell, regidor de Cultura,
portaveu del Govern i President de la Comissió de Cultura, Educació i Benestar
Social de l’Ajuntament de Barcelona

Cicle: Descobrir la bellesa i la seva sintonia amb els diferents llenguatges del
coneixement
•

Conferència: bellesa, realitat i art, a càrrec de l’artista Eduard Arranz Bravo

•

Conferència: Resplendor, ordre, ironia, a
càrrec del professor titular d’Estètica a la
Facultat de Filosofia UB, Enrique Lynch
Frigerio

•

Confèrencia: Allò que és bell i allò que és
intel·ligible, a càrrec del físic i director de
l’Àrea de Medi ambient i Ciència de la
Fundació La Caixa, Jorge Wangesberg

•

Conferència: El cos com a fàbrica i cirurgià
com el seu arquitecte, a càrrec de Cristòbal
Pera, catedràtic de Cirurgia i professor emèrit
de la Universitat de Barcelona

Cicle: L’art vinculat d’altres disciplines
• Conferència: L’Art i la Filosofia. Cosmos i cosmètica: de la representació a la il·lusió, a
càrrec de Xavier Robert de Ventós, catedràtic d’Estètica a l’Escola d’Arquitectura de
Barcelona

Cicle: L’art vinculat a d’altres disciplines
•

Debat: L’art i la ciència, a càrrec de Jorge Wagensberg, físic i director del Museu de la Ciència de Barcelona i Joan
Pere Viladecans, pintor

Cicle: L’art vinculat a d’altres disciplines
•

Conferència: L’Art i la educació, a càrrec del
pintor Joan Hernández Pijoan

Després d’una intensa i llarga trajectòria professional a l’Ateneu
Barcelonès com a ponent de la Secció d’Arts Visuals des de l’any 2003
al 2014, i des del 2017 al 2020, i com a Membre de la Junta Directiva
de l’Ateneu Barcelonès del 2014 al 2017, ara és el moment
d’acomiadar-me de vosaltres, no abans d’agrair-vos el vostre suport i
confiança en el decurs d’aquests anys que ens han permès
desenvolupar els diferents programes electorals, dissenyats des de la
creativitat element clau en la gestió de projectes on es contemplava
una gran diversitat de temàtiques sobre l’art i des de diferents
disciplines, innovant la forma de difondre el coneixement de l’Art, de
forma més àmplia i suggeridora.
Agrair la participació a tots els conferenciants: artistes, historiadors,
científics, filòsofs, polítics... personalitats rellevants de la cultura, de
l’art i de la ciència, que ens han transmès els seus coneixements i les
seves experiències.

Agrair-vos a tots i totes que formem part del nostre Ateneu.
Agrair el suport de la Núria Rodríguez Yuste amb la qual he format
equip com Adjunta responsable de Comunicació en totes les
candidatures.
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Hem tingut l’oportunitat de crear debat, visitar els tallers d’artistes,
de viatjar, de sopar amb els convidats, de gaudir de tertúlies,
d’espectacles i del que em sento especialment satisfeta és d’haver
crear un espai de relació, de diàleg i de coneixement.
Núria Rodríguez Yuste
 Llicenciada den Belles Arts
 Artista Visual
 Adjunta i responsable de
Comunicació de la Secció d’Arts
Visuals de l’Ateneu Barcelonès
(del 2003 al 2014 i del 2017 al
2020)

Amb la vostra participació hem aconseguit molts dels objectius que
ens vam marcar i que ens han permès desenvolupar els diferents
programes electorals amb activitats artístiques, culturals,
multidisciplinàries, didàctiques i lúdiques amb propostes innovadores
de qualitat.
Han estat quasi dues dècades treballant desinteressadament per
l’Ateneu amb la implicació i la passió que requereix la cultura i l’art.

Ha estat un honor.

Toni Rodríguez Yuste
 Llicencia en Belles Arts
 Artista Visual
 Ponent de la Secció d’Arts Visuals de
l’Ateneu Barcelonès (del 2003 al 2014 i del
2017 al 2020)
 Membre de la Junta Directiva de l’Ateneu
Barcelonès (2014 al 2017)

Gràcies per la vostra atenció
art.ateneubcn.cat
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