
La col·lecció de l'empresari i col·leccionista d'art Antoni Puig, nova protagonista a la Fundació Vila Casas - Sies.tv

http://www.sies.tv/noticia/la-col-leccio-de-l-empresari-i-col-leccionista-d-art-antoni-puig-nova-protagonista-a-la-fundacio-vila-casas.html[25/01/2012 17:51:18]

ARTS MÚSICA EXPOSICIONS LLETRES ESCENARIS CINEMA TENDÈNCIES TURISME VIDEOCLIPS Edició 1.580 (des del 27.09.07)

La col·lecció de l'empresari i col·leccionista d'art Antoni Puig, nova
protagonista a la Fundació Vila Casas

El fons de la Fundació Puig recorre de manera
sintetitzada la història de l'art del segle XX
La Fundació Vila Casas presenta un nou cicle expositiu de 'L'art de
col·leccionar', que en aquesta ocasió està dedicat al col·leccionista i
empresari Antoni Puig (Barcelona, 1924). Com és habitual en el
desenvolupament d'aquestes sessions, en l'acte inaugural, que tindrà lloc el
dilluns 23 de gener a Can Framis, se celebrarà una xerrada entre el
col·leccionista i el curador del cicle expositiu i d'aquesta exposició, Daniel

Giralt-Miracle, que finalitzarà amb un col·loqui obert al públic assistent. L'exposició, que tindrà lloc a la sala
temporal AØ de Can Framis, romandrà oberta des del 24 de gener fins al 22 d'abril.

La col·lecció de la Fundació Puig recorre de manera sintetitzada la història de l'art del segle XX i en ella conviuen
autors classicitzants amb d'altres de llenguatge avantguardista. I aquí presentem una selecció de trenta peces de
Llucià, Ponç, Picasso, Saura o Tàpies -pel que fa la pintura i el gravat- o de Juli González, Gargallo, Palazuelo i
Oteiza, entre els escultors.

Donar a conèixer diverses col·leccions privades, esbrinar què mou els col·leccionistes a voler disposar d'una
determinada obra d'art, conèixer les particularitats d'uns fons que han estat gestats des de la passió i la seducció
és el propòsit del cicle 'L'art de col·leccionar', que en poc més d'any i mig ha tingut com a protagonistes Rafael
Tous, Felip Massot, Sisita Soldevila, Josep M. Civit i Juan Ybarra i ha esdevingut un referent en l'escena cultural
barcelonina.
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25/01/12 MÚSICA

Nova cita del cicle Familiars
al Palau de la Música
Catalana
Una oportunitat per a les famílies de
gaudir de l’experiència musical de
manera compartida

24/01/12 MÚSICA

Tornen Els Amics de les Arts
El 14 de febrer es posa a la venda el nou
disc del grup, 'Espècies per catalogar'

23/01/12 EXPOSICIONS

La col·lecció de l'empresari i
col·leccionista d'art Antoni Puig, nova
protagonista a la Fundació Vila Casas
El fons de la Fundació Puig recorre de
manera sintetitzada la història de l'art del
segle XX

23/01/12 ESCENARIS

Marta Angelat presenta Cock, una
dissecció còmica ?de la sexualitat,
obra del jove autor anglès Mike
Bartlett
La proposta presenta un triangle amorós
poc convencional on un gai troba la dona
de la seva vida

22/01/12 ARTS

Neix a Catalunya el primer i únic
festival internacional de circ
El festival, que es podrà veure de l’1 al 4
de març al Castell de Sant Ferran de 
Figueres, oferirà en 4 representacions una
competició entre tots els participants

21/01/12 ESCENARIS

Lazzigags presenta 'Reacció', un text
controvertit del dramaturg alemany
Lutz Hübner
L'obra es pot veure al Sant Andreu Teatre
del 27 de gener al 12 de febrer

Barcelona acull la primera edició del
festival de moda i cinema ASVOFF
creat per Diane Pernet
A Shaded View On Fashion Film (ASVOFF)
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20/01/12 ARTS

és l'únic festival del món que reuneix
aquestes dues disciplines i que se celebra
a ciutats com París, Milà, Tòquio i Mèxic

20/01/12 ESCENARIS

Les 'Delicades' tornen a Barcelona
L’espectacle de T de Teatre i Alfredo
Sanzol aterra al Teatre Poliorama després
de cent funcions per tot l'estat

19/01/12 LLETRES

Edicions 62 distribueix el nou llibre
de Paul Auster en versió digital abans
de la publicació en paper
Avui es posa a la venda l’edició digital de
'Diari d’hivern'

19/01/12 TENDÈNCIES

L'ACPG guanya el premi de Punt.cat a
la millor realització
El concurs s'ha fet per celebrar les 50.000
pàgines web amb el domini .cat
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