TONI MIRABENT
Mosaics / fotografia
13 de desembre → 19 de gener de 2020

Temple Romà
Carrer Pare Xifré s/n
08500 Vic

De dimarts a dissabte de 11 a 1
del matí i de 6 a 8 de la tarda i
diumenges de 6 a 8 de la tarda

La complexitat de la mirada queda reflectida en l’acurada
obra de Toni Mirabent, que en aquesta ocasió ens mostra
tot un seguit d’interiors –bàsicament de botigues de Vic.
La deconstrucció de la realitat a través de la mirada
implica la fragmentació en petites parts d’allò que observem. Aquests petits fragments, units novament en un mosaic, ens permeten copsar una amplitud superior a la de
la nostra capacitat d’angle visual, posant en relació el que
veiem amb el conjunt de l’espai, conjuminant anàlisi i contemplació. Objectes, espai, llum, ombres i elements arquitectònics es van integrant en unes imatges que capten una
quietud més enllà del pas del temps.

Temple Romà

Emili Donato: Estudi de façanes. Escola de Telecos (1996), tinta sobre paper
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CORI MERCADÉ
Draps / pintura — dibuix
11 de gener → 17 de febrer
Es tracta d’una selecció d’obres que pertanyen a tres projectes de l’artista. La tria respon a una lectura personal del
motiu del «drap» a tres nivells: tal i com apareix representat
en iconografies tradicionals (la Pietat, la Santa Generació
i la Verònica) reactivades per l’ull de l’artista, mestra i mare.
L’exposició recupera també «el drap» com a suport de pintura («drap de pinzell») i, finalment, en una analogia entre
«teixit i dibuix», per destacar el procés de treball manual
com un espai creatiu i sanador. Tots tres projectes amplien
aquestes reflexions quan els relacionem, a través d’una
mirada lliure, amb obres d’art d’altres èpoques que trobem al MEV. La història de la pintura esdevé així un catàleg
d’emocions que permet l’escolta atenta dels sentiments i
dels vincles afectius en les nostres vides.

HIGÍNIA BERNAD
Conversa amb Diotima / pintura
22 de febrer → 31 de març
Són obres que busquen una simbiosi entre la interioritat de
l’artista i la realitat exterior i en aquest cas, més concretament, creades a l’entorn del tema de la ruïna com a poètica
del Romanticisme.
La representació de la figura humana es combina amb
la d’elements i estructures arquitectòniques d’un inequívoc
caràcter clàssic. Així, el tradicional símbol de l’essència de
la creació humana –la cultura i l’art del passat grec i romà–
queda confrontat amb la transitorietat que inexorablement
imposa el pas del temps. Resten records i vestigis que podem rescatar amb una mirada no exempta d’enyor.

EMILI DONATO
Dibuixos d’arquitecte i pintures
5 d'abril → 12 de maig
Inauguració: 6 d’abril. A les 12 h a l’EASD de Vic i a les
12.45 h al Temple Romà de Vic.
Els dibuixos d’Emili Donato representen no només una
projecció de la seva visió d’arquitecte, sinó també una
mirada particular de l’acte creatiu. El seu extraordinari
domini tècnic esdevé el vehicle per mostrar, alhora, la racionalitat pròpia de l’arquitectura i la força creadora de
les formes. Així, geometria, línies rectes i corbes, plànols i

perspectives conviuen amb la presència –o l’absència– de
punts d’il·luminació, variacions d’una determinada estructura formal, apunts i esbossos que responen potser a una
idea fugissera, traços ràpids no exempts d’espontaneïtat
o la combinació de línies i taques de tinta negra amb tocs
de color.

JORDI CONILL
Quàrbit / pintura
17 de maig → 23 de juny
Obra pictòrica realitzada a partir de textos de Pep Mercader, uns microrelats amb els quals interactua el treball
del pintor. Partint del concepte wagnerià d’obra d’art total,
Quàrbit opta per un format més modest, que es pot reflectir
en el símil de la música de cambra enfront del gran discurs
simfònic: subtilesa en comptes de grandiloqüència.
Es tracta, però, d’un llenguatge directe, que combina
energia i una certa placidesa que es transmeten a partir
de colors, formes, traços i pinzellades, amb l’objectiu de
generar una observació i una lectura atenta, amb la pausa
que marqui el mateix observador.

LUCIA ROYO
AEDES: Cos – Lloc – Temps / escultura
28 de juny → 4 d'agost
Aquesta exposició gira a l’entorn de la pedra que ens
rodeja: l’Aedes, la casa, el Temple. No com una relíquia
que ens recorda el pas del temps, sinó com un vestigi del
que és una societat: la perdurabilitat de la pedra, del lloc,
en contrast amb l’acció del temps. La creació d’un estat
de suspensió, d’intemporalitat: la geometria abstracta, la
transmutació del cos a la pedra.
Acotament de l’espai, creació d’un món controlat fora
del qual no existeix res més que la foscor. Històries, gestos, que es repeteixen constantment: mira i creu, mira i
obeeix. Déus creats per una necessitat, necessitat d’influir
sobre un món implacable, incomprensible, incontrolable.

ÀLEX VOLTÀ
Pecats capitals / pintura
9 d'agost → 15 de setembre
L’artista ens mostra en la seva pintura escenes poblades
per figures humanes, d’anatomia esquemàtica, que es

relacionen d’alguna manera amb el concepte de pecat, ja
sigui a través de figures al·legòriques o de personatges
bíblics. La desolació del paisatge té a veure tant amb els
temes tractats com amb l’austeritat general de l’obra,
manifestada també en la reducció cromàtica, amb una
gran presència dels grisos.
La seva obra es caracteritza per l’ambient oníric i la
força expressiva, combinades amb una pinzellada molt
treballada, aplicada de manera que acaba donant relleu
a les formes.

TONI CASALS
Nivells d’abstracció
20 de setembre → 27 d'octubre
Petites «instal·lacions» pictòriques sobre llenç o làmina
realitzades amb una gran minuciositat i riquesa de detalls
que responen a un procés profund de reflexió. Es tracta de formes simples, frontals i planes que es combinen
a través de repeticions i variacions per construir, d’una
forma rigorosa, un conjunt unitari, acolorit, compacte, homogeni i orgànic.
Les obres responen a una recerca que dona lloc a la
plasmació d’idees gràfiques o ideogrames, sovint sense
un significat concret i tancat, buscant una expressivitat
que inclou la bellesa i l’harmonia, i sempre plenes de gran
vitalitat.

MIQUEL SURINYACH
Pla director per l’endegament de l’entorn del Temple
Romà i del Palau dels Montcada de Vic / urbanisme
31 d'ooctubre → 8 de desembre
La conservació efectiva del recinte del Temple Romà i
les restes del Palau dels Montcada de Vic i el seu entorn
necessiten una presa de consciència i un programa d’actuacions com a primer pas de gestió global per aturar la
seva degradació, per restaurar i millorar les parts que ho
necessiten i per revelar el seu significat cultural en relació
amb la ciutat, i que ha de guiar i encarrilar la inevitable i
normal evolució del teixit urbà del centre històric en els
seus voltants. Aquests són els objectius del Pla director
que es presenta en aquesta exposició.

