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El repte i l’obstinació
en la Col·lecció MACBA

Construint el territori. Arquitectura tradicional i paisatge a
Catalunya
Del 9 de març al 8 d’abril
Coordinadora de Grallers
Del 10 al 19 d’abril
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III Concurs de Pintura Ràpida
Del 23 al 29 d’abril
Projecte Transitar
Del 4 al 27 de maig
Imatges estereoscòpiques del Penedès de començament del
segle XX
De l’1 al 17 de juny
16è Concurs de pintura Ciutat de Vilafranca
Del 26 de juny a l’1 de juliol
El petit celler del Banc Sabadell Vijazz Penedès
Del 4 al 8 de juliol
Diversitats. Daniel Casanovas
Del 13 de juliol al 12 d’agost
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SALA DELS TRINITARIS

Entusiasme. El repte de l’obstinació en la Col·lecció
del MACBA
Del 12 de gener al 18 de febrer
Sense Trama. Teresa Pla Belio
Del 2 de març al 2 d’abril

Aquest és un projecte que aborda la contemporaneïtat des d’una perspectiva optimista,
persistent i apassionada. Un concepte directe
que, en lloc de situar les obres dins un àmbit
temàtic o cronològic determinat, s’erigeix com
un to específic; és a dir, una manera particular
d’entendre la pràctica artística que reivindica
la intensitat anímica del treball en l’art.
El projecte és una mostra itinerant del
Programa d’Arts Visuals de l’Oficina de Difusió
Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona,
organitzada en conveni amb el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA) i en
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafranca.
Artistes: Ignasi Aballí, Vito Acconci, Maja
Bajevic, Marcel Broodthaers, Anne-Lise
Coste, Esther Ferrer, Peter Friedl, Richard
Hamilton, Emanuel Licha, Gordon Matta-Clark,
Cildo Meireles, Younès Rahmoun, Tere
Recarens, Àngels Ribé, Dieter Roth, Mireia
Sallarès i Zush.

Soliloqui. Xavier Escala
Del 6 d’abril al 6 de maig

Divendres, 12 de gener a les 20h
Inauguració a càrrec de David Armengol,
comissari de l’exposició

Festa del Tastacontes
Del 12 al 20 de maig

Del 22 de gener al 16 de febrer
Visites dinamitzades i tallers experimentals per a grups d’educació infantil,
primària i adults a càrrec d’Experimentem amb l’Art. Visites performatives per
a grups de secundària a càrrec de Jordi
Ferreiro, artista-educador

Projectes l’Arsenal. Escola Municipal d’Art
Del 23 de maig al 20 de juny
Fer Nit. Míriam Artigas
Del 29 de juny al 29 de juliol
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CLAUSTRE DE SANT FRANCESC

PhotoPensa
Del 19 al 22 d’abril

Dimarts, 23 de gener a les 16h
a l’Arsenal. Escola Municipal d’Art
Cap a una lectura entusiasta de l’art
contemporani. Conferència a càrrec de
David Armengol, comissari de l’exposició

Camins de fang i paraules
Del 18 de maig al 18 de juny
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SALA D’ACTES DE L’ESCORXADOR

Dimarts, 23 de gener a les 18.30h
a la Sala del Trinitaris
La pràctica artística: la biografia com a
eina de treball. Conversa entre el comissari
i l’artista Tere Recarens

SALA dPAS

Natura i natura morta. Fotografies de Jordi Navalón Valentín
Del 13 d’abril al 6 de maig
*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

Diumenge, 28 de gener a les 12h
Cossos que fan coses. Visita performativa
per a públic familiar a càrrec de Marta
Galán (artista-educadora)
http://www.diba.cat/oda/arts_visuals
#ExpoEntusiasme

Altres espais expositius
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VINSEUM (www.vinseum.cat)

40 Hectàrees. La terra i el pagès. Pep Puig
Fins al 14 de gener
La fi és el principi. Pràctiques funeràries a la Catalunya
prehistòrica. Arqueoxarxa
Del 9 de març al 29 d’abril
7

FORUM BERGER BALAGUER (www.pinnae.cat)

Més enllà del realisme aparent. Ramon Llovet
Del 12 gener al 4 de març
Els Castells no són princeses. Fotografies de Mireia Comas
Del 8 de març a l’1 d’abril 2018
Pintors i il·lustradors del s. XX.
Obres diverses amb una mirada al Noucentisme
Del 6 d’abril al 13 de maig
Una mirada per Àsia.
Fotografies de Club Diafragma Vilafranca
Del 18 de maig al 24 de juny
IRPIS - Escultura i dibuix. Josep LL. Juaneda
Del 29 de juny al 5 d’agost
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PALMADOTZE (www.palmadotze.com)

Amb Guinovart
Fins al març de 2018

TAQUES
I RATLLES DE
COLORS

Del 2 de març al 2 d’abril
Sala dels Trintaris

Ceràmica i poesia

L’exposició recull un treball primordialment
tridimensional on predomina la transparència,
el color i l’estètica austera. Les obres tenen en
comú que estan realitzades amb una textura
sense trama.
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LA FI ÉS EL
PRINCIPI

Pràctiques funeràries a la
Catalunya prehistòrica
Arqueoxarxa
6

Del 9 de març al 29 d’abril de 2018
Capella de VINSEUM

Divendres, 18 de maig a les 20h
Inauguració amb una lectura de poemes
a càrrec dels finlandesos Laura Altarriba i
del pianista Ville Tolvanen

La Fi és el Principi és una exposició on,
a partir de les restes arqueològiques
recuperades a gran part dels principals
jaciments del neolític i l’edat del bronze
de Catalunya i de fonts etnogràfiques
modernes, s’explica com els rituals de la
mort permeten saber com era la societat
dels vius fa més de 4000 anys i com encara
avui dia en podem trobar elements comuns.

FER NIT

Instal·lació de Míriam Artigas

Divendres, 9 de març a les 20 h
Inauguració
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SOLILOQUI

Escultura de Xavier Escala
Del 6 d’abril al 6 de maig
Sala dels Trinitaris

El llenguatge de les seves obres és autònom
i silenciós, capaç de transmetre un missatge
sense explicacions escrites ni discursos
conceptuals
L’autor fa servir la representació de l’home
en la recerca de com donar vida a la matèria,
mitjançant valors plàstics com el pes, la
composició o el moviment fruit de la seva
experiència vital i la manera d’entendre el
temps.
L’escultura no vol seduir amb colors
brillants sinó que vol enamorar discretament,
suggerir una emoció a l’espectador.

Divendres, 29 de juny a les 20h
Inauguració i recital poètic a càrrec de
l’artista amb l’acompanyament musical de
Jordi Artigas

DIVERSITATS
Dani Casanovas

Divendres, 6 d’abril a les 20h
Inauguració
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Del 13 de juliol al 12 d’agost
Capella de Sant Joan

“He volgut plasmar un petit homenatge a
la gent, tan semblant i tan diferent alhora.
Diversa. Cossos, moviments, cares, mirades,
actituds d’una exposició que vol ser amena
i divertida. Un petit paisatge humà al fons
de les mirades que ens conviden a mirar-les
i fruir d’elles. Amb la tècnica del llapis i la
transparència dels llapis de colors.”
Dani Casanovas

www.xavierescala.com

Del 19 de gener al 25 de febrer
Capella de Sant Joan

L’exposició de l’Aureli Andrés és una petita
mostra de quadres a l’oli de formes i mides
diferents; també són diverses les maneres
de pintar. Sembla una exposició de més d’un
artista però només és d’un sol pintor que no
busca ni pretén trobar un estil propi.
Per a l’autor, l’important és pintar i seguir
pintant paisatges, bodegons, figures, flors .
ja que és la única manera que, per tenacitat
i talent, pugui mostrar la seva obra.

Del 29 de juny al 29 de juliol
Sala dels Trinitaris

Una proposta plàstica amb el referent de
la nit que no busca pas arrecerar-se sinó
allotjar-la. Per fer-ho s’utilitzen recursos
pictòrics, fotogràfics, collage i de ceràmica,
combinats amb materials com trossos de
roba, papers de diari, filferro…
En les pintures no hi domina el negre
sinó que sorprenen per la seva blancor. És
la lluminositat de la lluna o bé el llampec
en la foscor el que ens permet gaudir-ne.

Pintura d’Aureli Andrés
1

Del 18 de maig al 10 de juny
Claustre de Sant Francesc

El grup d’artistes finlandeses composat
per Arja Martikainen, Catharina Kajander,
Maarit Mäkelä i el poeta Antònio Altarriba
presenten una exposició multiciplinar que
interrelaciona les formes de la terra amb les
de la paraula.
El fil conductor dels treballs ceràmics
d’aquesta mostra és la dona i així ho
manifesten en les diferents formes
d’investigacions artístiques i també en els
poemes.
L’exposició és una interacció entre l’art de
la terra i el vers escrit i on el silenci transmet
pensaments a través de la forma, la textura i
la lletra del vers.
La pell aspra de la terra cuita i la lletra
obren la porta a un discurs interior i convida
l’espectador a fer una lectura polifacètica
entre la paraula i la plàstica.

Divendres, 2 de març a les 20h
Inauguració
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La vellesa: una etapa plena de vida
Del 3 al 15 d’abril
6

Escultures de Teresa Pla
2

Del 12 de gener al 18 de febrer
Sala dels Trinitaris

CAMINS
DE FANG I
PARAULES

SENSE TRAMA

Divendres, 13 de juliol a les 20h
Inauguració

Sales d’exposicions municipals
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Divendres, 19 de gener a les 19h
Inauguració a càrrec de l’historiador Joan
Soler Bordes
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Taques i ratlles de colors. Pintura d’Aureli Andrès
Del 19 de gener al 25 de febrer

ENTUSIASME

2

Dijous, 22 de febrer a les 19h
Visita comentada a càrrec de l’artista
Pl.
Jau
me
I

https://artaureli.wordpress.com/
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Capella de Sant Joan
Plaça de la vila, s/n

2

Sala dels Trinitaris
Carrer de la Font, 43
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Claustre de Sant Francesc
Carrer de Sant Pere, 3
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Sala d’actes de l’Escorxador
Carrer de l’Escorxador, 21
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Agenda d’exposicions en sales i espais municipals

http://cultura.vilafranca.cat
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Amb el suport

Altres espais expositius
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Direcció Sta. Margarida i Els Monjos
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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

