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L’art estiueja a l’Emp
DURANT ELS MESOS D’ESTIU MO[TES GALERIES DE [’A[T I DEL BAIX EMPORD , INAUGUREN EXPOSICIONS

JOSEP PLAY~

Sdn molts els qui a l’estiu te-
nen la sensaci6 que galeris-
tes i artistes tanquen els seus
establiments de la capital,
Barcelona, per instal.lar-se a
l’Empordh. Formalment no 6s
aixl, per6 6s cert que almenys
a l’agost moltes galeries de
Barcelona abaixen la persia-
na i que algunes de la Costa
Brava nom6s obren a l’estiu.
Aquesta efervesc6ncia artls-
tica no 6s d’ara. Cadaqu6s ha
mantingut sempre quatre o
cinc galeries obertes durant
els estius, encara que no sem-
pre la continuitat hagi estat
la t6nica dominant. Lanfran-
co Bombelli va ser un referent
durant gaireb6 vint anys a la
galeria Cadaqu6s, i les cr6ni-
ques de cada estiu aLa Van-
guardia al final de temporada
fetes per l’escriptor Luis Ro-
mero n’eren un bon testimo-
ni. M6s tard, la crltica d’art
Maria Llu~sa Borr~s va agafar
el relleu i era ella qui acostu-
maya a resseguir una actua-
litat art~stica, que es va anar
estenent per petites galeri-
es disseminades per la plana
empordanesa.

No pretenem fer una radio-
grafia completa de les exposi-
cions que es fan a l’Empordh
-i l’entorn m6s immediat- si-
n6 nom6s unapinzellada, que
for~osament ha de passar per
aquelles galeries com Nau C6-
clea (Vilamalla), Horizon (Co-
lera) o Cadaqu6s que fa anys
que mereixen un reconei-
xement m6s enll/t de la pla-
na. A1 seu costat n’han sorgit
d’altres en els darrers anys,
com Mas d’en Dorra (For-
ti~), La Scala Showroom (Sant
Martl Vell), Michael Dunev
(Torroella de Montgrl), Dieu
(Cadaqu6s), Joan Planellas
(Tossa) o PopulArt (Cap-
many), que combinen tamb6
artistes joves amb noms m6s
consagrats de l’art contempo-
rani del pals.

A1 costat de les galeries d’art,
hi ha el queen podrlem dir els
espais d’art. Es tracta en molts

El sempre actiu Caries Bros organitza exposicions als seus railers de Llan~ i el Port de la Selva. FOTO: INr~A SAI NZ DE BARANDA

casos de tallers de pintors que
de vegades aprofiten l’estiu per
convidar altres amics artis-
tes i convertir el seu local en
una sala d’exposicions. I aqul
hi podr~em incloure el sempre
actiu Caries Bros i els seus ta-
llers de Llan~ i el Port de la
Selva; Rodrlguez Amat, que
des de fa anys t~ una fundaci6
a Garrigoles; Jos~ Luis Pascu-
ali l’espai Km 7 de Ventall6;

dosep Niebla i la seva funda-
ci6 de Casavells, o Federico
i els seus tallers de Darnius i
l’Estrada. Km 7 6s el nom de
l’espai de dos6 Luis Pascual al
quil6metre 7 de la carretera
de Saus a Camallera, del qual
fdra m~s just dir que es tracta
d’una galeria, ja que aquesta
temporada hi hauran acabat
passant Agust[ Puig, David
Casals, Miquel Rasero, Roger

Tremoleda, Maria Alzamora i
ell mateix.

Cal citar dos espais singu-
lars. Un ~s el Celler Espelt,
de Vilajuiga, que ha esdevin-
gut un petit centre cultural,
i l’altre ~s el Taller Galeria
Fort de Cadaqu6s, que cada
estiu exposa les obres gua-
nyadores del Mini Print In-
ternacional i enguany arriba
ja al seu 346 premi.

Deixem fora els espais mu-
se~stics, ara amb l’atractiu afe-
git de l’exposicid Thyssen de
Sant Feliu de Gulxols. Conv~
citar espais de pes com el Mu-
seu de l’Empord~, de Figueres,
Can Mario de Palafrugell o el
Palau Solterra de Torroella de
Montgrl, dins la Fundaci6 vila
Casas, i el Museu Memorial de
l’Exili amb una programacid
estable. De manera m6s oca-
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ord Espai dart
BOTES DE CULTURA

Espelt EARRETERA DE VILAJ U’I’GA A PAU.
OBERT EADA DIA.
THEO BOOTH. DEL 3 AL 27 JULIOL
MIQUEL DURAH. DEL 31JULIOL AL
31 D’AGOST.

Des de l’any 2005, el celler Espelt, de
Vilajuiga, organitza activitats cultu-
rals en el que ja ha denominat Espai
d’Art, situat al primer pis del celler. La
familia Espelt, que ha let una apos-
ta per la cultura des que va inaugurar
el celler, ha organitzat en aquests deu
anys m6s de cent exposicions, a m6s
de xerrades, presentacions de llibres i

concerts, i s’ha conver tit ja en un refe-
rent cultural per a la comarca (dem~
mateix s’hi commemoren els cinc anys
de la revistaAlberes). Actualment hi
ha una exposici6 de pintures de Theo
Booth, un artista angl~s establert a
Palau-saverdera, que anir~ seguit du-
rant el rues d’agost pel pintor Miquel
Duran, un artista que es mostra poc

per6 que sempre que ho fa 6s capaq de
ferun pas m6s en la recerca d’un estil
propi. I cal remarcar tamb6 que per al
rues de setembre Josep Maria Ortega,
el eoordinador d’aquestes exposicions,
ja prepara una coHectiva sota el tltol
La vinya i el vi, coincidint arab l’6poca
de la verema. Per a l’octubre s’anunci-
en les escultures de 3os6 Luis Pascual.

sional exposen tamb6 alguns
artistes al Museu de Cada-
qu6s, La Farinera de Castell6
d’Emp6ries, el Museu de PAn-
xova de l’Escala, el castell de
Benidormiens... I encara hau-
riem de parlar dels locals i pe-
tits museus municipals i d’al-
guns bars i hotels que tamb6
deixen penjar obra, general-
ment d’ar tistes locals. Art per
a tots els gustos i pflblics.

La gran sala de la galeria Espelt, de Vilaju’iga, oberta al paisatge empordanbs. FOTO: INMA SAINZ DE BARANDA

Galeria Cadaqu6s
TORNA RICHARD HAMILTON

HORTA D’EN SANgS, 7 CADAQU~S
OBERT CADA DIA, DE 19 A 21.30H.
RICHARD HAMILTON, MESTRE DE MOLTIPLES.
DEL4 JULIOLAL31JULIOL.

Creada l’any 1973 per l’arquitecte Lan-
franco Bombelli, la galeria Cadaqu6s
es va convertir aviat en un referent de
Part contemporani gT~cies als contac-
tes del seu impulsor arab la col6nia d’ar-
tistes de renom que passaven tempora-
des al poble. Aixi s’explica que la galeria
comptds arab gent del prestigi de Mar-
cel Duchamp, Richard Hamilton, Di-
eter Roth, David Hockney o Joseph
Beuys. L’any 1997 va tancar, per6 sis
anys rods tard Bombelli va passar el re-
lleu a Huc Malla, que va reobrir les por-
tes seguint la petjada del seu mestre.

Aquest estiu la galeria fa honor al seu
creador i al passat artistic de Cada-
qu6s, arab una doble mostra dedicada
a Richard Hamilton, l’artista brit~-
nic que va residir uns anys al poble i
que 6s considerat un dels grans expo-
nents del pop art. La que es pot veu-
re actualment est~ dedicada a la se-
va obra gr~fica i de mfiltiples, alguns
tan famosos corn els que duen el nora
de Richard, lent un joc visual arab la
marca comercial Ricard. L’exposici6
del rues d’agost, comissariada tamb6
per Viceng Altai6, inclou obres in6di-

tes, algunes de les quals han estat ad-
quirides per Huc Malla, que ha recu-
perat per exemple l’original del cartell
que Hamilton va fer per al festival de
mfisica de Cadaqu6s.
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Mas d’en Dorra
ENERGIA A L’EMPORD~

@ OBERT DE DIJOUS A DIUMENGE,

ARRANZ BRAVO. DEL 2~ DE JUNY
AL 3 D’AGOST
MONTSERRAT CLAUSELL$. DEL 9
D’AGOST AL 2~ DE SETEMBRE.

E1 t{tol de l’exposici6 actual
en aquesta galeria creada al
costat d’una masia i impul-
sada des de fa quatre anys
per Fina Trayter diu molt del
que s’hi exposa: una vinte-
na de pintures sobre tela de
gran format d’Eduard Ar-
ranz-Bravo, acompanyades
de deu peces m6s petites so-
bre paper i una escultura de
bronze. Corn diu el comissari
de l’exposici6, Enric Tubert,
s6n "peces fetes per algfi a
quili agrada posar energia
en la seva obra i per al qual
aquesta obra t~ quelcom de
religi6s". Un esclat de for-
qa per part d’aquest artista
de projecci6 internacional i
d’aquesta galeria, que pre-
cisament ha apostat per una
s+rie d’artistes que combinen
amb intensitat colors i traqos
(Federico, Patx+, Ministral,
Ministral...).

Durant el rues d’agost, la
galeria serh ocupada per
Montserrat Clausells, una ar-
tista arab una hmplia experi-
+ncia que presenta una obra
marcada per la riquesa del
cromatisme. Una de les sales de la galeria d’art Mas d’en Dorra, de Forti~, amb obra d’Arranz-Bravo. F OT[3 : INMA SAINZ DE BARANDA

Horizon
ESTRENA DE YOON-HEE

¯ HORIZON (COLERA) OBERT DE DIMARTS 
DIUMENGE, DE&SA2130H
¥OON-HI~E. DEL 12 DEJU[IO[A[ 13 D’AGOST
EXPOSICIO COL"LECTIVA, DEL 16 D’AGOST AL
21 DE SETEMBRE

Nau C6clea
LA PERFORMANCE PER DINS

¯ NAU CDCLEA (VILAMALLA) OBERT DE DIJOUS
A DIUMENGE, DE &9 A 22H
I=XI]VIA. DEL 26 DE JULIOL AL 17 D’AGOSI.

Ralph Bernabei, ar-
tista de Nova York, i
Silvy Wittevrongel, ga-
lerista belga, van cre-
ar l’any 1992 la galeria
d’art Horizon. Des de
llavors no tan sols han
portat artistes poe co-
neguts aqui, com ~s
el cas ara del coreh
Yoon-Hee, que exposa
per primera vegada a
Espanya, sin6 que han
organitzat col.lectives
com Visions of black i
els homenatges a Wal-
ter Benjamin i Luis
Bufiuel. Per reforqar la
filosofia de difileg entre
artistes i pfiblic publi-
quen una revista inter-
nacional d’art titulada

’BRZ 2012-2013’, de Yoon-Hee.

Outer horizons.
L’exposici6 oberta la

setmana passada, Oui-
zds, de Yoon-Hee, pre-
senta una s~rie d’es-
cultures en bronze i
tres grans obres sobre
paper realitzades amb
pigment negre en pa-
per V61in d’Arches. Les

escultures d’aquesta
coreana del sud, que
des de fa trenta anys
viu a Franga, reflectei-
xen una certa fragili-
tat, perqu~, com diu
l’autora, fins i tot "el
que sembla indestruc-
tible en realitat canvia
continuament".

Es defineixen corn a
Centre de Creaci6 Con-
tempor/~nia i des de
l’any 1996 s6n un dels
punts de refer~ncia de
l’experimentaci6 i de la
recerca de noves pro-
postes artistiques. En
aquesta lima, la seva
directora, Clara Garf,
proposa per al rues d’a-
gost l’exposici6 Exfivia,
que presenta objectes
i materials que els ar-
tistes utilitzen en les
seres performances.
Pfiblic i artistes com-
partiran l’art d’acci6.
Denys Blacker ha co-
missariat aquesta ex-
posici6, que t6 corn a
eix vertebrador el grup

Corpologia, col-lectiu d’artistes que partidpa en I’exposici6 ’Exfivia’.

independent d’artis-
tes d’acci6 Corpologia,
fundat a Girona. En-
tre les diferents artis-
tes destaca el nom de
Joan Casellas, impul-
sot de La Muga Cau-
la. Hi haurh a m6s tres

accions: el 16 de juliol,
el grup independent
d’artistes Corpologia;
el 7 d’agost, un taller
de Nieves Correa, i el
8 d’agost, una perfor-
mance que es far/~ entre
les 10 i les 18h.
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TROMPE-L’OEIL TERESA
SES~

Art en temps de Ileure
Arrlba l’estiu, i amb ell el
descans anual per a la ma-
joria de les galeries d’art
de Barcelona. Per6 no per
a Part, que no estiueja. Se-
guint els passos de bona
part dels barcelonlns, l’ac-
tivitat expositlva es des-
pla~a a l’Empordh, terra de
pintors i bressol del sur-
reallsme catalh, l~s llavors
quan els centres surten de
la seva letargia i pengen els
cartells m6s atractlus, l~s
un ritual que es repeteix
any rere any, en progres-
si6 creixent, i que ha aca-
bat consolldant un ptlblic
fidel que aprofita el temps

d’ocl per rec6rrer expo-
slclons i descobrir nous
artistes. I segurament
una cosa molt m6s impor-
tant: el plaer d’afrontar
una obra d’art, d’inter-
canviar idees i opinions.
Perqu~ l’art, l’experi~n-
cia artistica, necessita una
visi6 pausada i profun-
da que habitualment no
Ii podem dedicar. Aquest
pot set un bon moment.
Nom6s falta, aix6 sl, que
les galerles i els museus
no calguin en la tempta-
ci6 de programar pensant
exclusivament en els turis-
tes (o en els seus diners).

Michael Dunev
PROCEDENT DE SAN FRANCISCO

La sala Scala Showroom acaba d’inaugurar la mostra ’Protocol obert’. FOTO:AfiUST[ ENSESA

Michael Dunev Art Projects ds
un centre d’art contemporani
en una casa restaurada del se-
gle XVII de Torroella de Mont-
grl. E1 seu propintari va voler
traslladar l’any 2000 una tra-
ject6ria que havia iniciat divuit
anys abans a San Francisco. La
temporada lava obrir arab una
e×posici6 de Joaquim Chan-
cho i actualment es pot veure
Sincretismo & sinestesia, la sim-
biosi de tres artistes arab tra-
ject6ries diverses: Sergi Agui-
lar, Eduard Arb6s i Jos6 Pedro
Croft. L’objectiu, diuen, 6s "en-
dinsar-se en l’~mbit de l’espai

i del volum a travds del prisma
de la percepci6 i la mem6ria".
Durant el mes d’agost arribar~
Xavier Grau, que ja hi va expo-
sat fa sis anys i que ara acaba
de fer una important exposici6
a Can Framis, de la Fundaci6
Vila Casas.

¯ MICHAEL DUNEVART PROJECTS
(C/MAJOR. TORROELLA DE
MONTGRJ). TEL: 972 759 492
SERGI AGUILAR, EDUARD ARBOS
I JOSI~ PEDRO CROFT. DEL 12 DE
JULIOLAL 6 D’AGOST
XAVIER 6RAU. DEL 9 D’AGOST AL 3
DE SETEMBRE.

Scala Showroom
L’EST~TICA DE LA DECORACIO

¯ SCALA SHOWROOM (CAN PUIG. SANT MART[
VELL). ClTA PR~VIA: 972 490 237
PROTOCOL OBERT.

No se sap si Scala Show-
room ha d’anar en aquesta
secci6, ja que ~s una barre-
ja entre bntiga de mobles
en una masia de Sant Mart~
Vell, galeria d’art per a ex-
posicions temporals i la-
boratori de recerca. Per6
aquesta confusi6 6s volguda
pels creadors d’aquest es-
pai: l’artista anglesa Louise

Sudell i l’arquitecte brasi-
ler Edegar d’Avila. Proba-
blement 6s una de les pro-
postes m6s suggeridores de
l’estiu. Protocol obert par-
teix de les converses man-
tingudes durant l’hivern
per Edegar d’Avila i l’artista
visual Javier Pefiafiel. Tots
dos van redecorar la casa,
jugant arab els mobles, arab

un protocol obert i provoca-
dor, i els van combinar arab
obres dels artistes Dom6-
nec, Erick Beltrfin, Alber-
to Peral, Javier Pefiafiel,
Louise Sudell i Lluls Horta-
1~. D’aquesta manera s’esta-
bleix un diMeg entre els mo-
bles i les obres d’art, entre
l’espai, arab els seus buits i
els objectes que l’envaeixen.

Dieu
DE VILADECANS A JORDI SOCIAS

Joan Planellas
ZENYTANI A LA NOVA GALERIA

¯ JOAN PLANELLAS (C/SANT PERE, 10
TOSSA).OBERTDE18A21H DILLUNS,
TANCAT.
¥OSHI ~ENYTANI. DEL 5 AL 30 DE
JULIOL.

Aquesta galeria, subtitulada
Moviment Creatiu, s’ha centrat
en la recerca de nous llengunt-
ges i una interacci6 rods gran
entre l’ar tista i el pfiblic. Per ai-
x6 acompanya les obres de con- ¯

fer~ncies, visites i materials di-
dactics. En sis mesos hi hauran
passnt nou artistes diferents.
Un dels plats forts fins a120 de
juliol ds Joan Pere Viladecans.
I a final d’agost, una exposici6
de fotos de Jordi Socias, un dels

mestres del fotoperiodisme a
casa nostra. Per al cartell ha es-
collit precisament una fnto de
l’ull de Salvador Dall.

DIEU (C/SANT BALDIRI, 13 CADAQU~S)
TEL.: 972 258 020.
JOAN PERE VILADECANS. FINS AL20 DE
JULIOL
PEP GUERRERO. DEL 2& AL 25 DE
JULIOL
PlLAR VILLUENDAS, DEL 26 DE JULIOL
AL 10 D’AGOST
JORDI SOCIAS, DEL 16 AL 31 D’AGOST.

A1 sud de la Costa Brava no
hi ha la mateixa empen-
ta que al nord, per aix6 ds
interessant la inauguraci6
recent de la galeria Joan
Planellas al mig del casc
antic de Tossa de Mar. Li
feia falta, a Tossa, per con-
tinuar reivindicant aquell
tltol de Babel de les arts
que es va guanyar als anys
trenta del segle passat. La
galeria presenta l’obra de

Yoshi Zenytani, natural
d’Osaka, que des de fa cator-
ze anys alterna entre la seva
ciutat japonesa i la vila em-
pordanesa de Torroella de
Montgri. La cr~tica G16ria
Bosch parla de la conjunci6
entre el blau marl de la Me-
diterr~nia, que injecnt vita-
litat i alegria, i la profundi-
tat del blau indi japon~s, que
evoca el silenci de la nit i
apornt serenintt i calm&
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