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Agenda d’exposicions en sales i espais municipals

CAPELLA DE SANT JOAN

Retrats d’història. Centenari del Teatre Casal  
Del 28 de gener al 27 de febrer

Dones en lluita. Amnistia Internacional Penedès 
Del 4 al 27 de març

Decàleg de supervivència de les anatomies líquides. Mercis 
Rossetti. Vilapensa 2022 
De l’1 al 30 d’abril

Gent Nostra. Pep Puig i Santi Cabezas 
Del 13 de maig al 19 de juny

A la recerca de l’univers. Maria Assumpció Raventós 
Del l’1 al 15 d’agost

SALA DELS TRINITARIS

Traces. Kristof Willemsen 
Del 14 de gener al 13 febrer

Vida. Gisela Ràfols 
Del 25 de febrer al 3 d’abril

Marca d’aigua. Pere Pascual 
Del 15 d’abril al 29 de maig

50 anys de l’Arsenal Escola Municipal d’Art Arsenal 
Del 3 al 30 de juny

La bellesa efímera. Anna Ribera 
Del 8 de juliol al 7 d’agost

CLAUSTRE DE SANT FRANCESC

Volaverunt. Ángel Camino 
Del 27 de maig al 27 de juny

La paraula, la matèria, el somni. Angel Camino 
Del 27 de maig al 31 de juliol

Passi el que passi. Mariona Farreras 
Del 9 de juliol al 7 d’agost

SALA DPAS DE L’ESCORXADOR

Intencions. Jordi Duran Pujolar 
Del 4 de febrer al 6 de març 

*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 

VINSEUM (www.vinseum.cat) 

L’home nu: tot despullant els arquetips de la masculinitat. 
Vilapensa 2022 
De l’1 d’abril al 12 de juny

PALMADOTZE (www.palmadotze.com)

Hernández Pijuan. La mirada d’Antoni Arola 
Fins al 27 de febrer

Una mirada fotogràfica 
Març-maig

Eva Miquel 
Maig-juliol 

L’HOME NU: TOT 
DESPULLANT ELS 
ARQUETIPS DE LA 
MASCULINITAT

De l’1 d’abril al 12 de juny
Capella de Vinseum

Aquesta exposició pretén despullar l’home, des 
d’un posicionament igualitari, fugint de mites 
i idees que també l’han empresonat, i alhora 
qüestionar la visió binària del gènere plantejant 
un concepte molt divers de les identitats. En 
un moment històric com l’actual, a partir de la 
nova onada del moviment feminista, el paper 
de la dona, la seva visibilitat i les seves reivindi-
cacions es posen sobre la taula amb contun-
dència. La lluita feminista s’uneix també a la 
dels col•lectius LGTBIQ+. I, trencant aquestes 
categories, també es lluita per alliberar l’home 
de la noció tradicional de masculinitat, de viri-
litat i del poder. Tot visualitzant els cossos mas-
culins dels fons dels museus i fent un recorregut 
per l’art català dels segles xix i xx es pretén 
fer evidents els arquetips que tradicionalment 
s’han associat a la masculinitat, i fer un pas per 
desmuntar-los i aconseguir deslliurar-nos de les 
idees que ens limiten.

Divendres 1 d’abril, a les 19h
Acte inaugural

MARCA D’AIGUA 
Pere Pascual 
Comissariat: Fernando Flores

Del 15 d’abril al 29 de maig
Sala dels Trinitaris

El fotògraf Pere Pascual presenta un treball 
videogràfic on l’aigua defineix i agrupa els 
diferents collages visuals. Moviment,  llum i 
so conviuen sense jerarquies. Si antigament 
la “marca d’aigua” s’utilitzava per superposar 
un missatge a una imatge amb una gran dosi 
de transparència, el que fa Pere Pascual en 
aquests treballs és superposar-hi directament la 
transparència de l’aigua.

Moviment de llum i so formen també peces 
sonores, d’una música construïda, creada artís-
ticament (artesanalment) a partir d’una remor 
natural, d’una veu o de diverses veus, vives. I 
en aquest sentit, el que fa el Pere és  també 
revertir, retornar-nos, aquest so, aquestes veus 
que li han estat cedides mentre el seu objectiu 
mira per nosaltres.

Divendres 15 d’abril, a les 20h
Acte inaugural

GENT NOSTRA 
Pep Puig 
Fotografies de Santi Cabezas

Del 13 de maig al 19 de juny
Capella de Sant Joan

Gent Nostra és una exposició de fotografia i 
memòria oral protagonitzada per vint-i-cinc 
àvies i avis de diverses residències catalanes. 
A través de la mirada i les paraules, aquesta 
exposició parla d’ells però també de nosaltres.

Gent Nostra és un reconeixement a la lluita 
de tota una generació i al mèrit d’haver fet un 
llarg trajecte vital. També és la constatació que 
de la nostra gent gran podem seguir aprenent 
coses essencials.

Divendres 13 de maig, a les 20h
Acte inaugural

LA PARAULA,  
LA MATÈRIA,  
EL SOMNI 
Ángel Camino

Del 27 de maig al 31 de juliol
Claustre de Sant Francesc. Pati

En aquesta exposició, el primer ha estat el 
vers del poeta. A partir del vers, la peça s’ha 
escollit en funció del significat del poema. No 
hi ha hagut cap més consideració, ni de quan 
es va fer l’escultura, ni dels materials en què 
es va fer, ni de res més. Només hem tingut 
en compte que les peces triades no hagin 
estat mai exposades a Vilafranca i que, per 
mida i pes, siguin fàcils de moure i adaptar a 
l’espai. Ara, un cop trobada poesia i escultura, 
se’ns obre, aquí al claustre, el moment per al 
pensament i el somni.
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VOLAVERUNT 
Ángel Camino

Del 27 de maig al 27 de juny
Claustre de Sant Francesc. Sala Fosca

Gravats que ocupen l’aire.
Gravats que surten del marc.
Gravats que s’apoderen de l’espai.

Divendres 27 de maig, a les 20h
Acte inaugural dels dos projectes expositius

A LA RECERCA 
DE L’UNIVERS 
Maria Assumpció Raventós

De l’1 de juliol al 15 d’agost 
Capella de Sant Joan

Des del principi de la representació gràfica, 
artistes de tots els temps han descrit el cosmos 
per entendre’l, representar-ho i invocar-ho. 
Sembla que els humans sempre han mirat el cel 
per intentar trobar sentit en la vida terrenal.

La pandèmia ha truncat la vida col•lectiva, 
forçant-nos a cercar refugi en la soledat; la crisi 
climàtica és una amenaça que trasbalsa les 
estructures de la nostra societat, i per acabar-ho 
d’adobar, les noves tecnologies ens allunya de 
l’experiència i la comunicació directa.

Com a resposta, la Maria Assumpció Raven-
tós ha retornat la seva mirada al cel, investigant 
la relació entre la profunditat de l’espai i la 
lluminositat de la lluna, la conjuntura dels 
planetes i el cromatisme del sol. Ella cerca la 
tranquil·litat del pas imparable del temps en les 
rotacions del sistema solar.

Divendres 1 de juliol, a les 20h
Acte inaugural

LA BELLESA  
EFÍMERA 
Anna Ribera

Del 8 de juliol al 7 d’agost
Sala dels Trinitaris

Aquesta mostra va de les formes i dels colors 
de la natura: de les fulles. Va del cicle de la 
vida i de tot allò  que de vegades no podem 
copsar. El nom de Bellesa Efímera és un en-
capçalament buscat a consciència per fer-nos 
reflexionar sobre el fet que acceptem allò 
efímer en la natura, ens sembla normal i, això 
no obstant, ens costa molt acceptar la bellesa 
efímera de la vida.

Intentem retenir a través d’una pintura, 
d’una fotografia, aquells instants que voldríem 
congelar-los en el temps. L’efímer esdevé una 
imatge, una composició. Sabem que amb el pas 
del temps un llenç amb un paisatge, un retrat, 
una emoció, esdevindran efímers en el record  
i també com a matèria.

Divendres 8 de juliol, a les 20h
Acte inaugural

PASSI  
EL QUE PASSI 
Mariona Farreras

Del 9 de juliol al 7 d’agost
Claustre de Sant Francesc

Passi el que passi és una exposició de 30 poe-
mes visuals escrits en els llindars d’una època 
fosca i, posteriorment, reconstruïts durant el 
confinament a l’espai del paper en blanc. 

Passi el que passi és la selecció d’aquelles 
paraules importants, retallades i enganxades 
a dit al territori blanc inexplorat, aquell espai 
no codificat encara per ningú que possibilita el 
ressorgiment de vida nova. 

Dissabte 9 de juliol, a les 20h
Acte inaugural

TRACES 
Kristof Willemsem

Del 14 de gener al 13 de febrer
Sala dels Trinitaris

Amb els meus vels i els meus marcs m’endinso 
a la pintura a la recerca d’allò humà, un gest, 
una intenció, una traça. 

L’acte mateix de pintar em va regalant 
moments, em cedeix el terreny per construir 
ponts que uneixen l’exploració i quelcom d’in-
tel.ligible, un sentit comú. Moments sembrats 
d’intenció comunicativa volent completar-se, 
arrodonint-se en un instant, ample de vida.

No us enganyaré. Em moc en el terreny de 
l’intent. L’intent de coneixement, l’intent de 
llibertat, de sinceritat, de veritat.

L’art, l’intent d’art, em permet provar-ho una 
vegada darrera l’altre, estirant el temps amb 
benévola frustració, sense haver d’enganyar-me, 
sense haver d’enganyar-vos.

Divendres 14 de gener, a les 20h
Acte inaugural a càrrec de Martí Ribas

RETRATS 
D’HISTÒRIA 
CENTENARI DEL  
TEATRE CASAL

Del 28 de gener al 27 de febrer
Capella de Sant Joan

Un viatge a través de la memòria i de persones 
que conserven records dins d’una sala de tea-
tre que aquest any celebra els seu cent anys. 
Descobrim anècdotes emocionants explicades 
per veus molt diferents d’un espai que no et 
deixa indiferent. 

 L’exposició encarregada al fotògraf pene-
desenc Toni Galitó va més enllà d’una mostra 
artística mitjançant la fotografia. Ha esdevingut 
un projecte de recerca on més d’una vintena 
de testimonis comparteixen amb nosaltres els 
seus records i emocions, i el fotògraf els copsa 
amb la seva càmera en una dualitat on tan 
important és el relat testimonial, com l’espai 
físic i concret que conté aquell record.

Divendres 28 de gener, a les 20h
Acte inaugural

VIDA 
Gisela Ràfols

Del 25 de febrer al 3 d’abril
Sala dels Trinitaris

Els meus projectes giren entorn la introspecció 
amb una vessant existencial. El meu treball sor-
geix d’una base molt subjectiva i autobiogràfica. 
En les obres es pot percebre el concepte de les 
emocions humanes, així com de les relacions 
entre el jo i el món que em rodeja. Sempre 
jugant des del subjecte cap a la societat, amb 
una mirada dirigida sobretot cap a la dona i al 
seu cos, amb el qual m’identifico i sovint acaba 
sent la base principal dels meus projectes.  

Divendres 25 de febrer, a les 20h
Acte inaugural

DECÀLEG DE  
SUPERVIVÈNCIA 
DE LES ANATOMIES 
LÍQUEN 
Mercis Rossetti

De l’1 al 30 d’abril
Capella de Sant Joan

Es diu que els líquens poden viure a pràctica-
ment qualsevol ecosistema terrestre i que és la 
unió simbiòtica entre una alga i un fong. Alhora, 
també poden, amb la mateixa resistència de 
vida, ser una afecció de la pell que provoca 
petites erupcions cutànies, una mica molestes 
que produeixen coïssor i que eventualment 
desapareixeran sense deixar cicatriu. 

De la unió d’aquestes dues accepcions en 
neix una tercera: les anatomies líquen. 

Decàleg de supervivència de les anatomies 
líquen proposa, a través de fotografies, textos 
i vídeos, 13 consells (normes indestructibles) 
mitjançant les quals ens podem assegurar de 
curar, desinfectar, nodrir i alimentar aquests 
simbionts.

Divendres 1 d’abril, a les 20h
Acte inaugural
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Carrer de l’Escorxador

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
Sala dPas de  
l’Escorxador 
Carrer de l’Escorxador, 
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
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