
  

          

Recordatori de convocatòria a roda de premsa. Programació estiu 
2011 espais Empordà:Carlos Pazos, Jaume Barrera i Premi 
Fotografia 
Presidit: 
 
Glòria Bosch, directora Espais d'art, i els artistes Carlos Pazos i Jaume Barrera. 
 
Dia i hora: 
 
Divendres, 10 de juny a les 11.30 h. 
 
Lloc: 
 
Can Mario Plaça Can Mario 7 
17200 Palafrugell (Girona) 
 
La Fundació Vila Casas presenta els mitjans de comunicació les noves exposicions 
temporals d'estiu dels seus espais a l'Empordà.  
 
A partir del dia 11 de juny i fins l'11 de setembre, Can Mario, Espai d'Escultura Contemporània, 
presenta a la sala gran de Can Mario, l'exposició dedicada a Carlos Pazos, Goldpazos. Una trentena 
d'obres elaborades entre els anys 2003 i 2010, a través de les quals descobrim l'imaginari d'un dels 
creadors més controvertits del panorama contemporani nacional. Afí a l'estètica del silenci, en la qual 
el subjecte és el veritable protagonista en detriment del llenguatge, Carlos Pazos (Barcelona, 1949) es 
despulla de tot artifici i projecta, a través de lúdiques i iròniques composicions, un univers oníric i 
metafòric. Objectes en desús amb una forta càrrega de significat i memòria esdevenen mirall de la 
nostra efímera existència. Un assemblage d'instants que, disposats estratègicament, configuren una 
altra nova narració. 
 
Així mateix, l'artista Jaume Barrera, presenta a la sala 3 de Can Mario, l'exposició El viatger que 
deixa darrere seu una estela d'envasos, una mostra que contempla una dotzena d'obres entre objectes 
i fotografies elaborades entre mitjans de la dècada dels 90 i l'actualitat. A través de la subjectivitat del 
viatger, Jaume Barrera (Barcelona, 1954) traça un recorregut que resta circumscrit entorn la poètica 
dels objectes i la seva intrínseca atemporalitat. Experiències i records que l'artista diposita en 
receptacles a mode d'ostatges; contenidors que aconsegueixen congelar infinitud d'instants que 
esdevenen punyents a la memòria. Un pes que l'artista alleugereix per mitjà de les imatges que 
deformen la nostra percepció. 
 
D'altra banda, al Palau Solterra, es presenten entre l'11 de juny i l'11 de setembre, les obres 
seleccionades al Premi de Fotografia Fundació Vila Casas 2011. Amb un total de trenta set 
propostes, el jurat que està format per: Juan Bufill, fotògraf i crític d'art; Judith Vizcarra, fotògrafa; 



Rafael Tous, col·leccionista; Hubert de Wangen, galerista; un patró de la Fundació; Antoni Vila Casas, 
president de la Fundació; Glòria Bosch, directora d'art espais Fundació -en qualitat de secretària sense 
dret a vot-, llegirà el veredicte, el qual serà inapel·lable, el dia 18 de juny a les 19.30 h. al Palau Solterra 
de Torroella de Montgrí. Enguany, el certamen compta amb dos premis, dotats de 6.000? i 3.000? 
respectivament, i les obres guardonades passaran a formar part del fons de la col·lecció fotogràfica de 
la Fundació Vila Casas. Així mateix, el guanyador del Premi realitzarà una exposició a l'Espai AO de 
Can Framis.  
 
 
 
Per a més informació podeu contactar amb: 
 
Natàlia Chocarro 
Cap de Premsa i Comunicació 
Fundació Vila Casas 
Tel. 93 320 8736 
nchocarro@fundaciovilacasas.com  

 

Si no quiere recibir más información ni correos electrónicos, o desea bien revocar la autorización concedida bien ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y/u oposición, podrá hacerlo de manera gratuita dirigiéndose para ello a la siguiente dirección de correo electrónico: 
fundacio@fundaciovilacasas.com o mediante carta escrita dirigida a la dirección postal Ausias Marc nº 20, pral. de Barcelona (08010); debiendo 
acompañar en ambos casos copia de su D.N.I. Asimismo, le informamos que FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS ha adaptado sus medidas de 
seguridad a lo dispuesto en el RD 994/1999, para evitar que los datos de usuarios recabados se alteren, pierdan o se traten o usen de forma no 
autorizada o por otras personas, y se obliga a cumplir su deber de secreto y custodia de los datos de carácter personal. 
Aquest missatge, i en el seu cas, qualsevol fitxer annex al mateix, pot contenir informació confidencial,
sent pel seu ús exclusiu del destinatari, quedant prohibida la seva divulgació còpia o distribució a tercers sense l'autorització expressa del remitent.
Si vostè ha rebut aquest missatge erròniament, es demana que es notifiqui al remitent i procedeixi a la seva eliminació.
Gràcies per la seva col·laboració. 

 
 


