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El projecte Relarts vol evidenciar que allò 
que es veu, se sent o s’escolta, allò que 
s’esdevé en l’ofici de l’artesà, és producte 
d’una activitat física i intel·lectual en la 
qual s’exploren les infinites possibilitats 
de materials i processos per produir ob-
jectes únics. L’exposició us vol convidar a 
endinsar-vos en un món de coses merave-
lloses de vegades útils, de vegades no, però 
sempre extraordinàries. I us proposem 
que gaudiu de l’energia que emana dels 
materials, de les formes de fer, de l’ofici, de 
tot allò que fa que aquestes peces d’artesa-
nia siguin especials.

Inauguració dissabte 11 de març a les 12 h



ACTIVITATS:

Dissabte 8 d’abril, a les 18 h
Artesania, productes d’excel·lència.
A càrrec de Gemma Amat, experta en cre-
ativitat aplicada a l’artesania i directora 
d’Artesania de Catalunya, Generalitat de 
Catalunya el període 2006-2010.

Dissabte 20 de maig, a les 18 h
Visita guiada a l’exposició.
A càrrec de Javi Palomo, comissari 
de la mostra. 

Totes les activitats oferiran interpretació 
al llenguatge de signes.



Museu dels Sants d’Olot
Carrer de Joaquim Vayreda, 9 - 17800, Olot
972 266 791
museusants@olot.cat

Horari exposició
De dimarts a divendres de 10 a 13 i de 15 a 18 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius d’11 a 14 h
Dilluns tancat

Entrada gratuïta

Ho organitzen:

Hi col·laboren:


