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Fotografies de Glòria Solsona

Horari:
De dilluns a divendres de 10 h a 20.30 h.

Informació i inscripcions:
espaibetulia@badalona.cat i 934646255
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La serigrafia com a procés és imperfecta, perquè no
permet aconseguir dues còpies iguals. L’exposició
planteja un diàleg entre dues impressions d’un
mateix disseny i demostra com les diferències en
els acabats de cadascuna els hi aporta un valor
original. Salvany reivindica la serigrafia com una
tècnica artesanal que permet uns resultats visuals
molt diferents en comparació amb altres tipus de
reproducció.
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Visita guiada i jocs lingüístics per a alumnes
de primer, segon i tercer d’ESO
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Visita guiada i taller de serigrafia per a
alumnes de Cicle Superior de Primària.
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a càrrec de Jordi Salvany
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Acció: serigrafia en directe!

lapageoriginal.com

6_3_2019 • 19 h

Frases fetes en serigrafia, proposa un joc entre el
significat cultural de les expressions d’ús corrent i
la serigrafia com a tècnica artesanal d’impressió.
Des del seu llenguatge com a dissenyador, Jordi
Salvany recupera frases fetes de la llengua catalana
i posa èmfasi en el seu caràcter absurd quan són
representades de manera literal a través d’imatges.

E BA

Jordi Salvany Duran (Barcelona, 1960) és dissenyador gràfic.
El seu treball ha estat principalment en el sector editorial
dissenyant projectes de cobertes, col·leccions, llibre il·lustrat,
etc. per a editorials com Planeta, Destino, Edicions 62,
Alfaguara, Circulo de Lectores i Cruïlla, entre d’altres.
Des de l’any 2016 ha incorporat la serigrafia com a tècnica
gràfica per a desenvolupar projectes professionals i personals.
L’exposició Frases fetes en serigrafia, inaugurada a Sant Just
Desvern l’any 2016 és un exemple d’aquesta nova inquietud.
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