
 

 

 

- Filippo Minelli realitzarà una intervenció artística el proper dissabte 4 de 

març per renovar la part baixa de la façana del Teatre Arnau, a la plaça de 

Raquel Meller 

 

- És la tercera intervenció a l'Arnau Gallery, un projecte mural rotatiu 

impulsat per les entitats Difusor i Subagora 

  

- El projecte pretén promoure l’art urbà local, vinculant-lo i donant suport 

a la Plataforma Recuperem el Teatre Arnau 

 

L'italià Filippo Minelli  realitzarà aquest dissabte, 4 de març, una intervenció 

mural a la part baixa de la façana del Teatre Arnau. L'artista realitzarà un mural 

conceptual que forma part de Bold Statements, una sèrie en què pren l'estètica 

pròpia de la propaganda política i la capgira per transformar-la en eina de 

protesta, explorant missatges i eslògans que qüestionen el context i la societat 

contemporània. El treball de Minelli, que es va iniciar en l'àmbit del graffiti a 

finals dels anys 90, se centra actualment en el muralisme i la performance i 

planteja la utilització i intervenció en l'espai públic com a acte artístic i polític al 

mateix temps. 

Aquest dissabte la façana del Teatre Arnau 

canvia d'imatge 

 

http://www.filippominelli.com/


Aquesta és la tercera intervenció a l'Arnau Gallery, un espai d'art a l’aire lliure 

amb un projecte mural de caràcter rotatiu que es va estrenar el passat mes de 

BTOY novembre amb una obra de centrada en la figura de la periodista russa 

Anna Politkóvskaia, assassinada fa deu anys. La segona intervenció va ser la 

Kramde Cisco KSL i , en la qual els artistes van realitzar un mural 

que recollia escenes urbanes costumistes representades a través de la 

personificació de diferents animals. 

 

DifusorArnau Gallery és un projecte comissariat per , entitat organitzadora del 

Open Walls Conferencefestival d'art urbà , Subagora i , responsable de l’espai 

Street Art Barcelonaweb . 

 

La iniciativa promou l’art urbà contemporani a Barcelona en un espai 

complementari als murals de lliure accés que ja existeixen a la ciutat i sense 

la vocació de permanència dels murals de gran format. D'altra banda, el 

Plataforma Recuperem el Teatre Arnauprojecte enllaça amb la tasca de la  i se 

suma a les demandes del teixit social existent que han defensat la reobertura 

d’aquest espai i la seva recuperació com a equipament cultural pel barri. 
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https://www.instagram.com/btoyandrea/
http://www.kram.es/category/wellcome/
http://www.difusor.org/es/
http://conference2016.openwalls.info/
https://www.facebook.com/subagora/
http://www.streetartbcn.com/
https://recuperemteatrearnau.wordpress.com/
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