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Espai cedit per l’Ajuntament 
de Manlleu.

Local de 50 m² en zona de gran 
afl uència de pas, molt cèntric i 
amb un gran aparador.

Espai cedit per l’Ajuntament 
de Manlleu.

Local de 75 m² amb parets 
d’obra vista, sostres amb bigues 
de fusta i terres de gres rústic. 
Equipat amb aire condicionat 
i calefacció, dos lavabos de 
cortesia i tancaments de PVC. 

Edifi ci de tres plantes.
Comerç moblat a la 
planta baixa.

Local de 165 m² que fa 
cantonada, 15 m de façana, 
diàfan, amb 3 aparadors grans, 
tancaments, terra de gres i 
enguixat.

Local amb pati interior i lavabo.

ESPAIS

Tota la informació a:
manlleu.cat/mga
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Korea #01
Albert Aran

Dunninger
A Z P E G E R

Yamanashi
Cesc Grané

Heartbreaker
Emily Eldridge

(Dis)confort Zone I
Nuriatoll

If you don't feed the cats
ro-_X_anne

Gracias por su compra
SOCATOBA

Fuck You All
Xevi Vilaró

Identitat Glitch
Sabrina Rodríguez

Stressed dog
Simón Vázquez

Obra que forma part de la sèrie 
Cities Manifesto, en la que l'autor 
representa imatges de
ciutats que no coneix.
Són imatges construïdes des 
del seu imaginari personal, on 
es barreja la idealització d’un 
lloc que no existeix realment, 
més enllà de la seva ment.

Azpeger es basa en l’ús 
dels llenguatges simbòlics 
abstractes que es despleguen 
en el seu entorn quotidià. Un 
reflex d’aquestes indagacions 
els podem trobar a les peces 
primerenques de disseny, 
com tipografies, il·lustracions, 
indumentàries...

Yamanashi és la prefectura on 
Cesc Grané resideix actualment, 
des d'on pot admirar diàriament 
el mont Fuji si el temps ho 
permet. El volcà, que és un dels 
principals símbols del Japó, ha 
format part de moltes de les 
obres de l'artista des dels seus 
inicis.

Heartbreaker és part d’una 
sèrie sobre temes musicals que 
explora com les lletres de les 
cançons pop poden encapsular 
estats d’ànim de malenconia 
o desamor, al mateix temps 
que esdevenen melodies 
enganxoses dignes de cantar. 

"Les primeres sensacions amb 
la pandèmia eren que el perill 
estava fora. Casa meva era un 
espai segur on refugiar-me i 
sentir-me segura. Però amb el 
pas dels mesos van aparèixer 
noves amenaces, aquesta 
vegada de portes endins.”

Si no alimentes els gats... 
acabaràs alimentant a les rates. 
L’obra parla de la sostenibilitat, 
de les conseqüències dels 
nostres actes. 
És una reflexió sobre els temps 
en els quals vivim.

Tres escultures de resina que 
representen personatges ficticis 
i temàtiques surrealistes: 
The coffee maker, Stressed dog 
i Ice-cream hero.

Una performance 
multidisciplinària en la que es 
fusiona dansa butoh, art glitch 
imprès en tèxtil, so i audiovisual.
La proposta investiga com 
dins d’una societat, l’error és 
inevitable i que la solució pot 
ser assumir-lo, per tal de crear 
quelcom nou.

Vilaró manifesta una intensa 
protesta en la seva obra, i a 
través de la seva creativitat, 
ens mostra una imatge forta, 
que ens convida a reflexionar 
sobre la nostra posició com a 
individus dins d’un món social al 
qual pertanyem.

La representació d’una bossa de 
plàstic davant d’un bell paisatge 
tapa la vista, incomodant 
a l’espectador. Al·legoria 
simbòlica a la contaminació 
generada per aquest residu.

Mural 1
Luogo Comune

Mural 2
Eloise Gillow

Mural 3
ROSH333

Mural Participatiu
Daniel Muñoz

Artista italià amb arrels al 
grafiti, la seva obra és plena 
de simbolisme que combina 
elements de la natura i objectes 
i històries de tradició local. 
Utilitza una paleta de colors 
plans i elements gràfics com 
a punts claus per discutir la 
condició humana i el seu reflex 
en la societat actual.

Artista del Regne Unit. 
Va estudiar pintura clàssica 
realista a Barcelona abans de 
començar a pintar a l’exterior. 
Treballa amb un estil realista 
de retrats de persones, on 
captura les seves emocions 
i connexions amb elles i la 
natura.

Les seves obres parteixen 
d’un concepte inicial, reforçant 
el suport on les realitza a 
través del color i la forma. 
L’experimentació i la cerca de 
nous llenguatges formen part 
de l’ADN de la seva obra.

En la seva pràctica artística 
parla de la modificació de 
l’entorn per part de l’individu, i 
suggereix incògnites sobre la 
regularització de l’art públic, la 
seva relació amb l’arquitectura 
i els altres elements que 
conformen el paisatge actual.
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