
 

 

 

 

 

Aquest cap de setmana Enric Sant i GR170 duran a terme una intervenció 

artística que transformarà de nou la part baixa de la façana del Teatre 

Arnau GalleryArnau (plaça de Raquel Meller). Aquesta intervenció, la quarta a l' , 

és una oportunitat per veure treballar en una peça conjunta, per primera 

Mixed Media Crewvegada en molt de temps, a aquests dos membres de la .   

Enric Sant va començar a pintar en l'àmbit del graffiti com a Kikx a principis del 

2000. Després de realitzar estudis de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, 

els últims anys el seu treball ha evolucionat cap a un art figuratiu i 

conceptual que té com a focus principal l'ésser humà. Les seves 

representacions de siluetes deformades i carnoses, amb rostres d'expressions 

intenses, interpel·len l'espectador i el conviden a una lectura instrospectiva dels 

neguits innats i universals de la humanitat. 

 

 

-  Els artistes Enric Sant i GR170 renovaran la part baixa de la façana del 

Teatre Arnau el proper cap de setmana, 25 i 26 de març (en cas de pluja, 

l'acció començarà diumenge 26) 

 

- Aquesta és la quarta intervenció a l'Arnau Gallery, un espai d'art a l'aire 

lliure de caràcter rotatiu impulsat i comissariat per Difusor i Street Art 

Barcelona 

  

- El projecte pretén promoure l’art urbà local i enllaça amb les activitats de 

la Plataforma Recuperem el Teatre Arnau que reivindica aquest espai com 

a equipament cultural per al barri i la ciutat  

Aquest cap de setmana la façana del Teatre 

Arnau es transforma 

https://www.facebook.com/Arnau-Gallery-1142697302459571/?fref=ts
http://www.enricsant.com/media-1/2015/2/8/mixed-media-print-show
https://www.instagram.com/enricsant/


GR170El muralista , altrament conegut com a Grito, també va començar la 

seva trajectòria artística fa disset anys. Normalment treballa amb pintura 

reciclada, que aplica en superfícies murals de grans dimensions amb l'ús de 

perxa, per crear obres de mig i gran format. Les seves peces, plenes de 

color, es poden trobar en espais abandonats o de difícil accés situats, sobretot, 

a la perifèria de Barcelona. 

Street Art Fins ara l'Arnau Gallery, projecte comissariat per 

Barcelona Difusor i  Open Walls (entitat organitzadora del festival d'art urbà 

Conference) ha acollit tres intervencions. L'espai, que esdevé una galeria 

d'art a l'aire lliure, es va inaugurar el passat mes de novembre amb una 

BTOY peça de la barcelonina centrada en la figura de la periodista russa Anna 

Politkóvskaia, assassinada fa deu anys. 

KramPosteriorment, Cisco KSL i  van realitzar un mural 

que recollia escenes urbanes costumistes representades a través de la 

personificació de diferents animals. L'última intervenció ha estat la 

Filippo Minellide , 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. 

https://www.instagram.com/gr170/
http://www.streetartbcn.com/
http://www.streetartbcn.com/
http://www.difusor.org/es/
http://conference2016.openwalls.info/
http://conference2016.openwalls.info/
https://www.instagram.com/btoyandrea/
http://www.kram.es/category/wellcome/
http://www.filippominelli.com/


 

El projecte 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. A més a més, la 

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

suma a les demandes del teixit social existent que defensen la recuperació 

d'aquest espai com a equipament cultural pel barri. 
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