
Ed
it

a

NO EM VA FER JOAN BROSSA
cabosanroque
Sala dels Trinitaris

MIRADA I GEST. 50 ARTISTES
Jordi Belver. Daniel Giralt-Miracle
Sala dels Trinitaris

SEQÜÈNCIES
Jesús Gómez
Sala dels Trinitaris

BIG DRAW: DRAW TO LIFE
Espais públics del centre de la vila

GRAN HALL 
Vicens Vacca
Capella de Sant Joan

ARTS
VISUALS

EXPOSICIONS
SETEMBRE-DESEMBRE  

2019
VILAFRANCA DEL PENEDÈS



Agenda d’exposicions en sales i espais municipals

CAPELLA DE SANT JOAN

Gran Hall. VACCA 
Del 27 de setembre al 13 d’octubre

Transitar. Servei d’Educació 
Del 25 d’octubre al 24 de novembre

Capacitats 2019. Serveis Socials 
Del 3 al 29 de desembre

SALA DELS TRINITARIS

No em va fer Joan Brossa. cabosanroque 
Del 20 de setembre al 20 d’octubre

Seqüències. Jesús Gómez 
Del 25 d’octubre al 24 de novembre

Mirada i gest. 50 artistes. Jordi Belver, Daniel Giralt-Mira-
cle 
De 29 de novembre al 29 de desembre

SALA DPAS

Dibuixa els Falcons. 60è aniversari del Falcons de Vila-
franca 
Del 4 al 22 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)

Mercader-Miret: l’ofici d’artista 
Fins al 20 d’octubre

Cartografies 
Del 13 de desembre de 2019 al 22 de març de 2020

PALMADOTZE (www.palmadotze.com)

Shadows of young girls. NAZIF Topcuoglu 
Octubre-desembre (Espai 1)

Miralda & Muntadas (M&M) 
Desembre 2019 – Març 2020

ESPAI CULTURAL FÒRUM BERGER BALAGUER  
(www.pinnae.cat )

Sintetitzant Essències-el món màgic de la música. Canano 
Fins al 29 de setembre 

Marines. Maria Antònia Soler 
De l’11 d’octubre al 15 de desembre

Aquarel·les. Assun Savall 
Del 20 de desembre de 2019 al 26 de gener de 2020

GRAN HALL 
Vicens Vacca

Del 27 de setembre al 13 d’octubre
Capella de Sant Joan

Gran Hall és un clima acústic de durada 
indefinida -tant temps com desitgi l’oient-  
que es construeix automàticament en la 
mescla de tres emissions independents 
de diferent extensió que es repeteixen 
indefinidament construint diversos climes 
provocats pels desfases temporals entre 
les tres emissions. És una obra forma-
da fins ara per onze versions diferents 
realitzades entre el 1997 i el 2018. Totes 
elles són apropiacions musicals que es 
construeixen com un collage. Vacca en 
modifica parts, hi interposa elements, 
n’elimina fragments, tot formant noves 
composicions, noves partitures, en rea-
litat i paradoxalment sense que hi hagi 
res de nou. Un gran banc de sons amb el 
nexe comú de pertànyer a l’entorn de la 
nota musical Fa, un pur formalisme, ja 
que podria haver estat qualsevol altra 
nota musical. Vacca opta per donar un 
altre gir a la qüestió sobre l’originalitat 
de l’obra d’art: auotversionar-se.

Diumenge 29 de setembre a les 12 h 
Inauguració

BIG DRAW: 
DRAW TO LIFE

19 d’octubre de 17.30 a 20h
Espais públics del centre de la vila

Quarta edició d’aquest esdeveniment 
internacional que concep el dibuix i la 
il·lustració com una eina per assolir estats 
de benestar i potenciar la creativitat. 
Amb la participació del Col·lectiu Gargot, 
l’Escola Municipal d’Art Arsenal, el Zig-Zag 
Centre d’Expressió Plàstica  i l’IES Milà i 
Fontanals de Vilafranca, el dissabte 19 
d’octubre Vilafranca celebrarà el Big Draw 
un esdeveniment creat l’any 2000 a la 
Gran Bretanya i  que es basa en l’educació 
artística que promou la lectura visuals i 
el llenguatge universal del dibuix com a 
eina per l’aprenentatge, l’expressió i la 
invenció. Actualment és la celebració més 
gran del món entorn el dibuix. Sis  tallers 
ubicats en diferents espais del centre de la 
vila oferiran a tots el participants les eines 
per dibuixar amb tècniques tan diverses 
com el dibuix mural, el dibuix automàtic, 
digital, amb guix...l’activitat és gratuïta, no 
requereix inscripció prèvia i va adreçada a 
totes les edats de 0 a 99 anys.
https://thebigdraw.org/
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SEQÜÈNCIES
Jesús Gómez

Del 25 d’octubre al 24 de novembre
Sala dels Trinitaris

L’exposició és una invitació a passejar vi-
sualment per les obres que Jesús Gómez 
ha  fet al llarg de quatre dècades. Una 
invitació a deixar-vos portar per pintures 
i dibuixos que us demanen complicitat i 
oblit del temps. La majoria sobre paper, 
són obres de caràcter no figuratiu, entre 
la música de les formes geomètriques i 
el ball d’allò orgànic i viu. Presentades 
sovint en seqüències que permeten a 
cada obra ritmar amb altres. El format 
petit, predominant, és pròxim, proper i 
amb voluntat d’intimitat.

Divendres, 25 d’octubre a les 20h
Inauguració

MIRADA I GEST.  
50 ARTISTES
Jordi Belver.  
Daniel Giralt-Miracle

Del 29 de novembre al 29 de desembre
Sala dels Trinitaris

“Mirada i gest. 50 artistes. 1977-2007” és 
un projecte a quatre mans entre el fotò-
graf Jordi Belver í el crític d’art Daniel 
Giralt-Miracle. L’un des de la fotografía 
i l’altre des de la paraula, recuperen en 
aquest projecte conjunt la complicitat de 
dues mirades que troben en el món de la 
creació un espai d’inspiració. En silenci, 
des del respecte i l’admiració, talment 
com si es tractés de dos exploradors que 
necessitens trepitjar el territori que els 
conduirà a la certesa, ambdós autors 
s’endinsen en aquesta comesa amb el 
desig de copsar allò que resta ocult rere 
la màscara del rostre. El mateix Giralt-Mi-
racle ens aclareix al respecte: “Com a 
fotògraf, Jordi Belver té dues obsessions, 
una és l’arquitectura, l’altra, els artistas, 
de la primera l’atrau l’articulació dels es-
pais, la seva llum, les seves ombres. Dels 
segons, el que li interessa és el personat-
ge, el seu pensament, el seu entorn, anar 
més enllà del retrat per retenir allò que, 
més que veure, ha viscut.”

Exposició provinent del Programa 
d’exposicions itinerants Itiner’Art de la 
Fundació Vila Casas.

Divendres, 29 de novembre a les 20h 
Inauguració a càrrec de Natàlia Cho-
carro Bosom, Adjunta direcció d’art. 
Fundació Vila Casas

NO EM VA FER 
JOAN BROSSA
cabosanroque

Del 20 de setembre al 20 d’octubre
Sala dels Trinitaris

No em va fer Joan Brossa és una creació 
de cabosanroque a partir de materials en 
bona part brossians. La peça arrenca amb 
la veu del poeta, música de Wagner i glo-
pades de fum sobre un amuntegament 
de coses. En el tall de veu, Brossa recorda 
vivències de la batalla del Segre. De la 
trinxera estant, les paraules ens situen 
immediatament en una doble avantguar-
da: la del combat contra els feixistes i 
la de l’avantguardisme literari. I situen 
alhora el combatent enmig del doble 
aspecte que tindrà la paraula “màgia” en 
tota la seva obra. 

És una gran instal·lació sonora i 
plàstica, formada per diferents elements 
quotidians extrets del seu context per 
representar els paisatges als que fa 
referència Joan Brossa en la seva prosa 
dels anys 40 i 50. La intenció és crear una 
nova prosa objectual, d’interpretació 
lliure, que substitueixi els textos origi-
nals, però que alhora conservi oberta la 
potencialitat del seu significat i doni a 
l’espectador la llibertat de poder extreu-
re’n la seva pròpia interpretació.

cabosanroque és un duo d’artistes sonors 
que neix el 2001 com a col·lectiu musical. 
Són constructors de sons que apliquen a 
diferents àmbits com instal·lacions sonores, 
arts escèniques o música. La seva feina gira 
al voltant del so, les capacitats expressi-
ves de la màquina i les seves possibilitats 
per vehicular emocions. Format per Laia 
Torrents i Roger Aixut, estan a cavall 
entre grup de rock experimental, artistes 
plàstics i performers que desborden les 
categories gràcies als seus artefactes: 
matèria i ona.

Exposició itinerant. Generalitat de Ca-
talunya. Departament de Cultura. Direcció 
General de Cooperació Cultural.

Divendres, 20 de setembre a les 20h 
Inauguració i presentación a càrrec de 
Joan Antoni Martínez, Coordinador de 
la Xarxa d’Arts Visuals de la Direcció 
General de Creació, Acció Territorial i 
Biblioteques amb la presència de Laia 
Torrents i Roger Aixut, components de 
cabosanroque.
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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

Sala dPas 
Carrer de l’Escorxador, 19-21 
1a planta

http://cultura.vilafranca.cat

Altres espais expositius

Vinseum 
Plaça Jaume I, 1 
www.vinseum.cat

PALMADOTZE 
Masia Mas Pujó 
08730 Sta. Margarida i Els Monjos 
www.palmadotze.com

Forum Berger Balaguer 
Rambla Nostra Senyora, 6 
www.pinnae.cat
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Rbla. de Sant Francesc
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Organitza Amb el suport
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