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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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