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Agenda d’exposicions en sales i equipaments municipals

CAPELLA DE SANT JOAN

Josep Benet, en la desfeta i el redreç 
40è Aniversari de l’Arxiu Comarcal 
Del 3 de febrer al 5 de març

Amb les lleis de la natura. Waltraud Maczassek 
Del 24 de març al 30 d’abril

El perill de les dones lectores. Carme Coma 
Del 12 de maig al 18 de juny

Viticultores del Penedès. Maria Rosa Ferré 
Del 3 al 16 de juliol

Horitzons invisibles. Josslyne Marmottan 
Del 21 de juliol al 20 d’agost

SALA DELS TRINITARIS

Història de les mans. Comissariat: Alexandra Laudo 
Del 20 de gener al 12 de març

Sit tibi terra levis. Maria José Planells  
Del 31 de març al 30 d’abril

Despull d’ànima. Mariona Clavé 
Del 5 al 28 de maig

Articulacions 2023.  Exposició col·lectiva de l’alumnat del 
Batxillerat Artístic de l’IES Milà i Fontanals 
Del 2 al 23 de juny

Paper mullat. Elena Mesa 
Del 30 de juny al 30 de juliol

 CLAUSTRE DE SANT FRANCESC

Natura morta. La flor i el “capullo” 
Del 4 de març al 16 d’abril

Paraula sobre pintura. Joan Vinuesa 
Del 19 de maig al 25 de juny

No haver-te conegut seria terrible... Lluís Cadafalch 
Del 7 de juliol al 15 d’agost

*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 o al perfil d’instragram @artsvisualsvila 
 

 

Altres espais expositius

VAAC. Vilafranca Aparador d’Art Contemporani 
Diferents aparadors en desús del centre de Vilafranca 
Del 24 de febrer al 23 d’abril

VINSEUM  
(www.vinseum.cat)

Capella de Vinseum

Alcem la copa! 
Fins a l’abril de 2023  

PALMADOTZE (www.palmadotze.com)

Tot el temps del món i uns segons addicionals. Minja 
Gu, Violeta Mayoral, Mariona Moncunill, Pedro Torres i 
Ignacio Uriarte 
Fins al 28 de febrer

Temps Fugit. Mayte Vieta 
De l’11 de març al 7 de maig

Sabine Finkenauer 
Del 20 de maig al 15 de juliol

etc. Cinc dones lluitadores, feministes 
i grans artistes. Parlem de l’escriptora 
Virginia Woolf, la pintora Frida Kahlo, i les 
cantants Amy Winehouse, Lola Flores  
i Areta Franklin.

Divendres 4 de març, a les 19h 
Acte inaugural amb música i poemes

AMB LES LLLEIS 
DE LA NATURA
Waltraud Maczassek

Del 24 de març al 30 d’abril
Capella de Sant Joan

En aquests temps de grans canvis climà-
tics i amb ells de la vida sencera del pla-
neta, Waltraud Maczassek vol recordar 
amb les seves obres l’unió de la  matèria, 
des de la més petita partícula o cèl·lula,  
amb l’aire, l’aigua i en definitiva amb 
elements que conformen el cosmos. Tan 
sols el perfecte engranatge de les lleis de 
la natura poden assegurar-nos la vida. 

Per crear les seves obres Maczassek 
s’inspira sovint en el món orgànic, en 
la natura que l’ha envoltat directament 
durant molts anys i que li recorda sen-
sacions viscudes o sentides. Sempre ha 
prestat atenció a la multiplicitat de les 
formes naturals, el seus ritmes, les seves 
estructures i sobretot la seva regularitat, 
on tot té una raó de ser i no hi ha res 
gratuït. L’artista no copia les formes natu-
rals sinó que aquestes són el seu punt de 
partida.

Divendres 24 de maç, a les 20h 
Acte inaugural

SIT TIBI  
TERRA LEVIS
Maria José Planells

Del 31 de març al 30 d’abril 
Sala dels Trinitaris

Els relats, símbols i rituals, van ajudar la 
humanitat a interioritzar tot el que no po-
dia explicar, allò que requeria d’un espai 
comú o el que no pertanyia a un individu, 
sinó a una col·lectivitat. La nostra societat 
moderna -o postmoderna- occidental cada 
vegada més individualitzada, de sequera 
espiritual i amb tanta pressa per existir, és 
troba molt allunyada d’aquestes accions.

Aquesta exposició pretén ser un espai, 
on detenir-se per uns minuts i conscien-
ciar-se de l’efímer de la nostra existència 
per valorar allò que és viu. Fer el relat de 
la vida abans de morir com l’obra esce-
nografia d’una vida. Relatar és un acte i 
sorgeix d’una necessitat de donar forma i 
sentit a la vida i de fer partícip a l’altre.

Com també, els rituals contribueixen a 
ordenar el temps, a posar ordre en el caos 
i ajuden a transitar per un terreny desco-
negut. La instal·lació-acció Sit tibi terra 
levis que dona nom a l’exposició, serà una 
acció participativa i simbòlica en relació a 
aquesta mena de ritus.

I mirar-nos als propis ulls sense màs-
cares, comprendre que el cos físic no és 
res més que una llar, una carcassa en què 
vivim durant un cert temps, fins a la tran-
sició que en diem mort, serà altra obra a 
explorar.

Exposició emmarcada en el Festival 
Vilapensa 2023

Divendres 31 de març, a les 20h 
Acte inaugural i performace col·lectiva 
 

DESPULL 
D’ÀNIMA
Mariona Clavé

Del 5 al 28 de maig
Sala dels Trinitaris

Les obres de la Mariona Clavé parlen un 
llenguatge inspirat pels sentiments que 
anhela amansir, la natura i els paisatges 
de les vinyes del Penedès que envolten la 
vida de l’artista.

L’obra no succeeix únicament sobre el 
quadre, sinó que es troba al cap de qui 
l’observa i va més enllà del que la superfí-
cie ofereix. L’artista projecta sobre ella la 

manipulació de materials com la tela de 
lli natural; el fet de poder retallar-la al seu 
desig per crear noves formes o endurir la 
tela per buscar volums i crear textures. El 
tractament de materials naturals ofereix 
possibilitats no convencionals, creant un 
nou enfocament i una nova manera de 
percebre l’obra.

Divendres 5 de maig, a les 20h 
Acte inaugural

EL PERILL  
DE LES DONES 
LECTORES
Carme Coma

Del 12 de maig al 18 de juny
Capella de Sant Joan

La col·lecció d’obres que presenta la cera-
mista Carme, consta d’una vintena d’escul-
tures de gres esmaltat i de gres serigrafiat 
cuites a alta temperatura inspirades en 
el llibre de Stefan Bollmann Las mujeres, 
que leen, son peligrosas.

Són peces tenen en comú el modelat 
de diferents caps femenins de maniquí, 
fragmentats i oberts o laminats, els quals 
a través de la manipulació  permeten 
accedir a una part essencial de l’estruc-
tura interna de la figura utilitzant, com a 
recurs, imatges oníriques de dones llegint.

Les imatges procedeixen de l’obra de 
quatre pintors i una fotògrafa.

El perill de les dones lectores continua 
el vessant de l’obra de Carme Coma vin-
culat a la literatura i a les creacions plàsti-
ques alienes que, sovint, l’orienten.

Divendres 12 de maig, a les 20h 
Acte inaugural

PAPER MULLAT
Elena Mesa

Del 30 de juny al 30 de juliol
Sala dels Trinitaris

Paper mullat és una sèrie de grans papers 
(160 x 160 cm) treballats a partir de l’acció 
de mullar el paper i observar el moviment 
hipnòtic de la tinta xinesa quan s’escampa 
i com el blanc del paper es transforma 
en beure l’aigua. Es tracta d’un paper 
industrial de filtre, vellutat, que s’arruga i 
deforma amb l’aigua. L’artista completa el 
que li suggereixen amb quatre gestos. És 
un joc en què les normes sorgeixen de la 
praxi i que s’acaba quan apareix la sorpre-
sa, el desconcert, el misteri.

Acompanyen aquesta sèrie altres obres 
sobre paper per fer una mirada enrere al 
camí que ha portat fins aquí a Elena Mesa.

Divendres 30 de juny, a les 20h 
Acte inaugural

HORITZONS 
INVISIBLES
Josslyne Marmottan

Del 21 de juliol al 20 d’agost
Capella de Sant Joan

L’artista catalana-mexicana Josslyne Mar-
mottan portarà a la Capella de Sant Joan 
les seves obres de gran format creades 
damunt el paper vegetal amate, un paper 
que es fabrica a partir de les escorces 
internes dels arbres i que el seu us es 
remunta a l’època precolombina  de Me-
somèrica. Viatgera constant, observadora 
dels elements i la natura, està sempre pre-
nent apunts, experimentant amb suports, 
colors, i amb petits o grans formats. Amb 
la serie Horizons Invisibles, captiva sence-
ra aquesta sensació de desconcert davant 
un contrast que juga amb la percepció de 
formes múltiples, l’impacte és més subtil 
però igualment potent en les peces on la 
forma s’ha abstret gairebé completament 
i queda només la sensació de moviment 
lleuger. En alguns casos la trama es com-
plica amb l’afegit de les dimensions del 
cel i superfícies en què reposen diferents 
horitzons. Hi ha aquí un registre acurat 
del paisatge, amb figures que apareixen 
en un concentrat d’arrels oníriques. 

Divendres 21 de juliol, a les 20h 
Acte inaugural

HISTÒRIA  
DE LES MANS
Projecte comissariat per 
Alexandra Laudo

Del 20 de gener al 12 de març
Sala dels Trinitaris

Història de les mans és una exposició que 
revisa la història cultural desenvolupada 
al voltant de les mans i de la nostra rela-
ció tàctil amb el món a partir d’un diàleg 
entre obres d’art contemporani d’artistes 
actuals i una selecció de peces proce-
dents de la col·lecció de Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC). Resseguint la 
història i el paper de les mans i el tacte 
en el poder, l’escriptura, el treball, el de-
sig o la malaltia. L’exposició ens convida 
a pensar sobre les formes de comuni-
cació, producció, relació i coneixement 
que al llarg del temps s’han articulat 
a través de les mans i el contacte. Una 
reflexió que, a la vegada, es pregunta pel 
lloc que ocupen les mans i el tacte avui, 
on les nostres relacions i experiències 
estan cada vegada més mediades pels 
dispositius digitals i els entorns virtuals, 
més després de la crisi sanitària arrel de 
la pandèmia.

Història de les mans és una exposició 
itinerant organitzada pel Programa d’Arts 
Visuals de la Diputació de Barcelona, 
amb la col·laboració del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC) i l’Ajuntament 
de Vilafranca.

Divendres 20 de gener, a les 20h 
Inauguració i presentació de l’exposicó 
a càrrec d’Alexandra Laudo, comissària 
de l’exposició

Dissabte 4 de febrer, a les 19h 
Conferència i projecció: Una història 
de les mans al cinema, a càrrec del 
productor i director de cinema Francesc 
Alarcón

Divendres 10 de març, a les 19h 
Visita a l’exposició i performance 
Ocells-textos-onades, a càrrec de l’artis-
ta Julia Mariscal. 
 
Per a visites o grups escolars:  
cultura@vilafranca.org

VAAC  
VILAFRANCA  
APARADOR 
D’ART CONTEM-
PORANI

Del 24 de febrer al 23 d’abril 
Aparadors en desús del centre  
de Vilafranca

El VAAC és una mostra d’art 
contemporani a peu de carrer. Una galeria 
d’art on els aparadors en desús de 
Vilafranca són els expositors. La cita 
biennal, basada en reutilitzar aparadors 
de locals tancats, celebrarà la segona 
edició als carrers cèntrics de Vilafranca 
del 24 de febrer al 23 d’abril i aquest cop 
es proposa “retenir el talent jove que hi ha 
al Penedès” donant-los espai a la mostra. 
L’organització, la Societat el Casal, aspira 
a reunir una desena de locals on exposar-
hi entre 15 i 20 obres. A banda de joves 
emergents hi haurà també espai per a 
artistes amateurs així com també per a 
artistes comarcals consolidats i creadors 
amb projecció internacional. Una altra de 
les novetats del 2023 serà la incorporació 
de tastos de vi al final de les rutes guiades.

NATURA MORTA
Foix Cervera i Daniel López.  
La flor i el “capullo”. 

Del 4 de març al 15 d’abril 
Claustre de Sant Francesc

Aquest és un projecte híbrid entre la 
bella i la bèstia, el disseny i l’art floral, 
l’arquitectura amb la textura; entre la 
flor i el “capullo”. Els artistes presenten 
el retrats de cinc dones fets amb molta 
diversitat de materials: líquens, sorra, 
llavors, sèsam, arròs, pebre, cargols, 
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Altres espais expositius
Vinseum  
Plaça Jaume I, 1 
www.vinseum.cat
PALMADOTZE  
Masia Mas Pujó 
08730 Sta. Margarida  
i Els Monjos 
www.palmadotze.com
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