
Del 31 d’octubre al 8 de desembre de 2019 

Temple Romà de Vic

Exposició 

Agustí Penadès
Acció, procés, configuració

Activitat coorganitzada amb:                                                  Hi col·labora:

Horari: de dimarts a dissabte de les 11 a les 13 h  

i de les 18 a les 20 h

Diumenges i festius de les 18 a les 20 h

Del 31 d’octubre al 8 de desembre de 2019 

Temple Romà. Pare Xifré 2, Vic

Inauguració: dijous 31 d’octubre a les 19 hores 

L’exposició ens mostra obra de gran format d’Agustí 
Penadès, que ha conreat un estil molt personal, basat en 
la força del traç, la contundència de la matèria i l’ener-
gia del gest. A la seva obra el material es constitueix en 
l’element fonamental que determina la forma, ja que és 
el mateix procés de creació el que va definint la peça. 
Aquest procés s’inicia sense un pla prefixat, sense cap 
mena d’apunts ni d’estudis preparatoris, i va avançant 
amb grans dosis d’intuïció, de manera que el subcons-
cient de l’artista pugui fluir lliurement, i utilitzant una 
gran quantitat de materials, que són els fonaments 
sobre els quals estructura el discurs de l’obra. Al llarg 
del procés creatiu Agustí Penadès deixa de banda qual-
sevol intent de racionalització que pugui condicionar el 
resultat, alhora que evita rotundament l’ús de l’atzar, un 
mecanisme creatiu tan del gust del dadaisme, surrealis-
me i informalisme, moviments de referència de l’artista.

__

Agustí Penadès va néixer el 1935 a Manuel (Ribera Alta, País 

Valencià), i el 1955 es va traslladar a Catalunya. Ha estat molt 

vinculat a Manresa i, especialment, a Sant Fruitós del Bages. Molt 

aviat va practicar la pintura del natural. A començaments dels 

anys setanta va iniciar els seus treballs en l’àmbit de l’escultura, 

que s’afegia a la pintura, el gravat i el dibuix. A inicis dels noranta 

va començar de practicar l’aikido, que el va ajudar a aprofundir 

en el gest i en l’expressió de l’inconscient. Ha exposat a Cata-

lunya, l’Estat espanyol, Portugal, Bèlgica, Suècia, Japó, etc. Ha 

realitzat art públic (Montornès del Vallès, Manresa, Sant Fruitós 

del Bages, Calaf) i ha rebut diversos premis.


