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Sales d’exposicions municipals

Capella de Sant Joan 
Plaça de la vila, s/n

Sala dels Trinitaris 
Carrer de la Font, 43

Claustre de Sant Francesc 
Carrer de Sant Pere, 3

Diversos tallers ubicats al 
centre de la Vila

Biblioteca Torras i Bages 
Plaça de l’Oli, 20

http://cultura.vilafranca.cat

Altres espais expositius

Vinseum 
Plaça Jaume I, 1 
www.vinseum.cat

Forum Berger Balaguer 
Rambla Nostra Senyora, 6 
www.pinnae.cat

PALMADOTZE 
Masia Mas Pujó 
08730 Sta. Margarida i Els Monjos 
www.palmadotze.com
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Agenda d’exposicions en sales i espais municipals 
http://cultura.vilafranca.cat

CAPELLA DE SANT JOAN

Vivint Vilafranca. Fotografies de  Carlaina Fahle 
Del 15 de setembre al 29 d’octubre

Cinc dècades, cinc espais. Pintures de Raimon Colomer Pagès 
Del 10 de novembre al 30 de desembre

SALA DELS TRINITARIS

Silenci/s. Sis artistes interpreten el silenci.  
Félix Blume, Albert Bayona, Carme Garolera, Ricard Aymar, 
Ignasi Villares i Jordi Tolosa 
Del 22 de setembre al 29 d’octubre 

Quadres d’una exposició. Pintures de Vilardell 
Del 17 de novembre al 30 de desembre

CLAUSTRE DE SANT FRANCESC

Roc i soca. Pintures de Fèlix Plantalech 
Del 15 d’octubre al 12 de novembre

DIVERSOS TALLERS UBICATS AL CENTRE DE LA VILA

THE BIG DRAW. La Festa del Dibuix. Tallers participatius 
21 d’octubre de 17.30h a 20h

BIBLIOTECA TORRAS I BAGES

Entre vinyes. Pintures de M. Teresa Baltasar 
Del 3 al 30 de novembre

*Qualsevol canvi en aquesta programació es podrà consultar al web del Servei de 
Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: http://cultura.vilafranca.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altres espais expositius 

VINSEUM (www.vinseum.cat)

40 Hectàrees. La terra i el pagès 
Pep Puig 
Del 27 d’octubre al 14 de gener de 2018

FÒRUM BERGER BALAGUER (www.pinnae.cat)

Exposició Antològica. Bernat Toledano  
Del 25 d’agost a l’1 d’octubre 

La Verema. Grup d’Art. Col·lectiva d’artistes 
Del 7 d’octubre al 12 de novembre

PALMADOTZE (www.palmadotze.com)

Amb Guinovart 
Del setembre de 2017 al març de 2018 
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VIVINT 
VILAFRANCA
Fotografies de Carlaina Fahle

Del 15 de setembre al 29 d’octubre
Capella de Sant Joan

És un treball fotogràfic amb imatges 
que reflecteixen la vida quotidiana dels 
vilafranquins. Mostra des del punt de 
vista personal l’activitat d’una vila activa 
i atractiva on destaquen els carrers, les 
places i els detalls arquitectònics més 
emblemàtics. Al mateix temps recull en les 
seves imatges la tradició popular, els seus 
costums, el lleure, la cultura del vi i el seu 
entorn paisatgístic privilegiat. 

Un passeig visual en el qual els ciutadans 
es poden identificar amb la vida i el ritme de 
la seva ciutat i que s’endinsa en la bellesa de 
les coses a través dels colors, el blanc i negre 
i la llum de les seves fotografies.

Divendres 15 de setembre, a les 20h
Inauguració

SILENCI/S
Sis artistes interpreten el silenci

Del 22 de setembre al 29 d’octubre
Sala dels Trinitaris

Una exposició col·lectiva amb Félix Blume, 
Albert Bayona, Carme Garolera, Ricard 
Aymar, Ignasi Villares i Jordi Tolosa.

Aquest projecte expositiu és una 
aproximació al concepte de silenci des de 
la perspectiva de diferents artistes; des 
del Félix Blume dins la recerca sonora, 
la videoinstal·lació d’Albert Bayona o 
l’escultura de Jordi Tolosa. 

Els autors ens “parlen” del silenci de l’espai 
físic, concretament de la vessant corpòria; el 
silenci de la natura, amb la contemplació del 
paisatge sense la presència de l’ésser humà; 
el silenci individual, amb l’atenció centrada 
en el més profund i essencial del cervell; 
el silenci i el llenguatge com a elements 
vertebradors del pensament, la cultura i l’art;  
i finalment el silenci de la mort com a 
element d’inici i final.

Divendres 22 de setembre, a les 20h
Inauguració

ROC I SOCA
Pintures de Fèlix Plantalech

15 d’octubre al 12 de novembre
Claustre de Sant Francesc

Una proposta expositiva itinerant d’una 
vintena de peces pictòriques inspirades en 
els versicles del Llibre d’Amic i Amat de 
Ramon Llull. 

És una obra estretament lligada al 
paisatge, al paisatge que envolta el seu 
estudi, al paisatge creat per l’home que 
transforma camps en conreus i que Fèlix 
Plantalech sap traçar com ningú recreant-ne 
els colors, les impressions i l’emoció reflexiva 
que traspuen totes les seves propostes.

La inauguració de l’exposició comptarà 
amb la intervenció del músic Toti Soler i 
l’actor Joan Massotkleiner que oferiran una 
selecció del seu espectacle Llull, mística i 
faula on músic i actor s’endinsen en l’obra 
lul·liana a través d’una acurada selecció de 
versicles poètics. 

“E demanaren a l’amic si volia vendre 
son desirer. E ell respòs que venut l’havia a 
son amat per un tal diner que tot lo món ne 
poria ésser comprat.” (Versicle 272. Llibre 
d’Amic e Amat de Ramon Llull)

Diumenge 15 d’octubre, a les 12h 
Inauguració amb el recital Llull, mística 
i faula a càrrec de Toti Soler i Joan 
Massotkleiner

THE  
BIG DRAW
La Festa de Dibuix.  
Tallers participatius

Dissabte, 21 d’octubre de  17.30 a 20h
Diferents espais del centre de la vila

Fundada l’any 2000 a la ciutat de Londres, 
The Big Draw Festival és una organització 
d’educació artística que promou la lectura 
visual i el llenguatge universal del dibuix 
com a eina per a l’aprenentatge, l’expressió 
i la invenció.

Des del seus inicis es va posar al 
calendari que el mes d’octubre seria el 
mes del dibuix.

L’organització dóna suport als artistes 
professionals i emergents a través del 
Premi John Ruskin, creant exposicions 
i mostres de manera regular, premis, 
concursos i plataformes per a tot aquell 
que vulgui dibuixar. Al llarg de l’any, el 
Big Draw gestiona projectes de recerca, 
campanyes i conferències educatives 
sobre l’alfabetització visual, la tecnologia 
digital. Treballa amb organitzacions, 
administracions i empreses, apostant 
pel gran atractiu cultural i educatiu que 
demostra la pràctica del dibuix: beneficis 
socials, econòmics i de salut.

Aquesta serà la segona edició que el Big 
Draw, la Gran Festa del Dibuix dedicarà 
tota la jornada al dibuix participatiu 
comptant amb la col·laboració de diferents 
entitats de la vila que es dediquen a 
la creació i divulgació del dibuix i la 
il·lustració.

La participació als tallers, que estaran 
distribuïts en diferents espais del centre 
de la vila, és oberta a tothom, sense límits 
d’edat i no requereix inscripció prèvia.

40 HECTÀREES. 
LA TERRA  
I EL PAGÈS
Pep Puig 

Del 27 d’octubre al 14 de gener de 2018 
Capella de VINSEUM

La mostra explica la feina d’un grup de 
pagesos del Penedès al llarg d’un any i vol 
ser un espai de reflexió sobre la seva manera 
de relacionar-se amb la terra. L’exposició vol 
aprofundir també en les contradiccions d’un 
col·lectiu, la majoria de vegades molt poc 
apreciat, i d’allò que els uneix i separa de la 
pagesia d’abans. 

La proposta de Pep Puig és la primera 
part d’una recerca que prendrà diferents 
formats en el futur (pel·lícula i sèrie de 
televisió) i forma part del Most Festival 2017. 

Divendres 27 d’octubre, a les 20 h
Inauguració amb la presència de 
l’autor i els pagesos protagonistes de 
l’exposició. 

CINC DÈCADES, 
CINC ESPAIS
Pintures de Raimon  
Colomer Pagès

Del 10 de novembre al 30 de desembre
Capella de Sant Joan

El pintor vilafranquí ofereix en aquesta 
exposició retrospectiva un conjunt d’una 
quarantena d’obres en diferents formats i 
realitzades en oli sobre tela, llevat d’alguns 
dibuixos inicials. 

L’exposició és un recull de les cinc 
dècades i els cinc espais que reflecteixen la 
sàvia evolució de l’artista. Una trajectòria 
artística que inicia com a pintor en la 
dècada de 1970 i que es caracteritza per 
l’estudi del dibuix, principalment de la 
figura humana. Els anys 80 els dedica 
a l’observació i l’aprenentatge, amb la 
memòria i admiració vers els primers 
impressionistes. L’impressionisme arrela 
profundament en ell, els anys 90, on 
apareixen els temes mariners, de paisatge, 
figures i bodegons. Entrat en el decenni del 
2000 comença la pintura més personal, amb 
el segell de la pinzellada fresca i espontània. 
Actualment, fent ús d’un llenguatge propi, 
les composicions substitueixen els bodegons, 
sense deixar les altres temàtiques però amb 
una intensificació de les formes i els colors. 

Divendres 10 de novembre, a les 20h
Inauguració

QUADRES D’UNA 
EXPOSICIÓ
Vilardell

Del 17 de novembre al 30 de desembre
Sala dels Trinitaris

El tema d’aquesta exposició és la pintura 
com a gest immemorial i habitar el món  
com a pintor. Dins de l’actual ventall de 
possibles, la pintura i en concret l’abstracció 
segueix mostrant-se com un mitjà poderós, 
vàlid i és presentada aquí com un instrument 
dialèctic en el qual entren en joc el 
geomètric i les relacions cromàtiques.

Una obra centrada en tot el que és 
propi del mitjà, referint-se a l’abstracció 
sense ambicions d’estil, ni com a resposta 
en contraposició a una altra pintura, sinó 
que el seu objectiu és servir d’instrument 
dialèctic entre formes i teories diverses. 
Aquests quadres són una mescla de pressió 
formal i llibertat creativa i no poden quedar 
o estar desvinculats dels treballs precedents, 
encara que aquests no es presenten. Tot el 
pintat respon a una evolució contínua i canvi 
de propòsits, per la qual cosa la producció 
sencera ha de ser considerada com un tot.

Divendres 17 de novembre, a les 20h
Inauguració

Organitza Amb el suport
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