
CLAVÉ, IL’EXPERIMENTA(IÓ
(ONSTANT COM A PREMISSA
LA FUNDACIÓ VILA CASAS DÓNA EL TRET DE SORTIDA
A LA CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE L’ARTISTA

L’exposició ClavélO0 anys, que
es pot veure al Museu Can Framis

de la Fundació Vila Casas, serveix
per iniciar els actes de celebra-
ció del centenari del naLxement
d’Antoni Clavé (Barcelona, 1913 
Saint-Tropez, 2005), un dels
pintors més notables del segle XX.
La mostra, comissariada pel erític
i historiador d’art Daniel Giralt-
Miracle, acul176 obres procedents
de col.leccions particulars i esta
dividida en cinc hmbits: Anys 30,
figuració expressionista; Segons
Picasso; Reis, guerrers i personat-
ges de baralles; Relleus i papers
rebregats, i Retorn del Japó. Vist
a Nova York. Últimes obres, que

confirmen la permanent vincula-
ció de Clavé, exiliat a Franqa des
del final de la guerra civil, amb
Barcelona, la seva ciutat natal. El
conflicte bbl.lic va marcar la seva
vida, ja que l’ar tista, comprom~s
amb la República, va lluitar al

fi’ont d’Aragó iva passar pel camp
de concentració de les Har/ts.

ETAPES
Clavé 100 anys permet con~i-
xer totes les etapes pict6riques

de Clavé, la seva evolució, la
influéncia de diversos artistes
(especialment Picasso, que va
conNxer el mateix dia que els
aliats desembarcaven a Nor-
mandia i amb qui va mantenir
amistat fins a la mort de l’artista
malagueny), la seva constant ex-
perimentació ila lluita entre la
figuració i l’abstraceió. Aquesta
experimentació va durar fins al
final, i de fet, les obres que cri-
den més l’atenció són les que va
fer quan, ja octogenari, va viat-
jar al Japó i a Nova York, ciutats
d’on va incorporar cal.ligrafies,
ideogn’ame s, fragments de la cul-
tura urbana i el pop art.

La galeria Dolors Junyent de
Barcelona també ha volgut retre
homenatge a l’artista amb una
mostra que reuneix 28 obres de
Clavé i que ocupa els dos espais
principals de la galeria. MARCVARGAS

CENTENARI ANTONI CLAVÉ

El 3 d’abril es posara una placa
commemorativa al carrer Valldonze
l la, on va néixer i va viu re fins q ue es
va exiliar.

El dia 5 d’abril, coincidint amb la
data de naixement d’Antoni Clavé,
el Palau de la Generalitat celebrara
un acte acad~mk de conferencies
i es mostraran totes les pintures
i escultures de Clavé que hi ha a
la planta baixa del Palau de la
Generalitat.

Fins al 30/5, la galeria Dolors Junyent
(c/Aragó, 268) presenta una
exposició que ocupa els dos espais
de la galeria i que recull una selecta
rnostra d’obres realitzades per
I’artista catal~ entre els anys 40 i 80.

Est~ previst que el Museu Nacional
d’Art Contemporani (MNAC) dediqui
una gran exposició antol6gica a
Antoni Clavé l’any 2014.

Actualment Antoni Clavé té una
exposició permanent a l’anomenada
Clove Gallery al Museum of Light de
la ciutat iaponesa de Yamanashi.
L’edifici va ser dissenyat pel prestigi6s
arquitecte Iadao Ando.

CLAVÉ, 100 ANYS

Data: Fins al 14/7. Lloc: Museu Can
Framis. C/Roc Boronat, 116 126. Barcelo
na. ~ Glbries (L1); Llacuna (L4); Poblenou
(L4). O De dt a ds.,d’11 a 18h; dg., d’11
a 14h. £ 5 euros. ’R 93 320 87 36.
Web: www fundadovi[acasas.com.
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