
COL-LECTIVA
¯ Mnsia Bas, Platja d’Aro.
Avinguda de Fanals, 13. ~ Fins
al 2 de setembre. De dimarts a
divenclres de 18 a 21 h. Eaps de
setmana i festius c1’11 a 13 h i de
18a21h,

¯ Des del cartell, la imatge idealit-
zada d’una actriu, model i cantant
francesa anomenada Arielle Dora-
basle dona el to general del que
l’espectador trobar~ a l’interior de
la Masia Bas de Platja d’Aro. Aixi hi
vagi entrant, cada sala que traves-
sar& ~s una apologia de l’hedonis-
me i del plaer, gaireb~ m~s que del
desig, concepte que bateja la mos-
tra d’aquesta particular coHecci6
d’obra de signatures contundents,
tota seleccionada al voltant d’una
tem&tica erotica o de refer~ncies,
m~s o menvs indirectes, a la se-
xualitat. Diem del plaer perqu~ el
que sl que trobem d’una manera
evident i tangible en aquesta acu-

rada composici6 de pintures, foto-
grafies i, fins i tot, algunes escultu-
res, ~s una indiscutible exhibici6
de qualitat t~cnica i de gust pels
resultats arrodonits i contundents;
de tal manera que una visita a l’ex-
posiciO ~s un passeig per un tem-
ple dedicat als sentits, taut pel
contingut de les peces corn per la
pulcritud de la seva execuci6 i, per
tant, la inevitable contemplaci6
admirada.
Tot i que hi trobem tamb~ algunes
peces escult6riques, el to general
de l’exposici~ ~s el d’un conjunt
pertanyent al m6n de la imatge. El
que sense dubte predomina ~s la
fotografia, entre la qual trobem
treballs ben dispars al voltant del
cos hum&, principalment femeni, i
els discursos al voltant de la seva
sensualitat.. A. ROA CaSELEAS

CRISTINA BATLLORI
¯ Sala Empord& del Museu
Can Ma~a, Palahugell. Pla~a
Can Mario, 7, (~ Fins al 2 de se-
tembre. De dimarts a diumense i
festius d’11 a 13.30 h i de 17.30 a
20.30 h.

¯ (&nima~> conjuga la materialitat
amb la pintura, aquesta darrera
arab un paper col.laborador en rela-
ci6 arab el material. L’obra estructu-
ra d’una forma aparentment org&ni-
ca una conglomeraci6 de formes
que es troben en el cart6 que l’artis-
ta ha reutilitzat, donaut al material
una nova vida. El que fa Cristina
Batllori ds operar al voltant del car-
tr6 perqu# aquest transmeti les se-
ves forces estructurals i volum~tri-
ques, la seva profunditat i la seva
vida interna. Acompleix una funci6
escult6rica, aixi corn ho 6s l’expe-
ri~ncia visual de l’obra. Consisteix,
de fet, en la transformaci6 d’all6 in-
dustrial en a116 poetic.
LEAS

JOSEP GUINOVART
¯ Museu d’Art, Girofla. Pujada
de la Cated ral, 12. ~) Del ~ de jnny
a130 de setembre. Feiners de 10
a 19 h. Diumenges i festius de ]0 a
14 h, Dilluns tancat (excepte fes-
tius).

¯ En di&leg arab els seus referents,
les obres de Guinovart es descobrei-
xen encara m~s personals i especlfi-
ques; vinculades ales arrels i a la
terra per6 tamb~ als interessos ar-
tlstics que l’artista va anar desenvo-
lupant, es van referenciant elles
mateixes i alhora destacaut el mar-
cat carMter L~nic arab qu~ recullen i
destil.len influ~ncies.
La mostra prova, d’una manera con-
tundent, la forma en qu~ la seva
obra ~s el resultat d’un proc~s d’in-
terioritzaci6 de l’ess~ncia i l’arrela-
mental territori i a la pr&ctica artis-
tica d’un lloc i un temps, alhora
eternitzats i universals. A. ~o~ C~SS-
LEAS

PERE BELL~S
¯ EspaJ Montgri del Museu
de la Mediterr~nia, Torroella.
~arrer U II~, 3L (~ Del 4 de juliol
a13 de setembre. De dilluos a
dissabte de 10 a 14 h i de 18 a 21
h.

¯ El plantejameut parteix dels m~-
todes de conreu llegats pels antics
romans. La fascinaci6 de l’artista es
troba en la seva continu’itat hist6ri-
ca malgrat els progressos t~cnics; la
metodologia ~s la mateixa, o alme-
nys ho ~s en aquell aspecte essen-
cial per a Bell~s, que ~s la forma
d’ordenaci6 del s61. Aquest element
estructural, que li permet relacio-
nat agriculturai dibuix, passat i pre-
sent, ~s el que fa de lligam per esta-
blir una s~rie de camins de recerca
documental sobre la hist6ria de l’ac-
tivitat agr&ria, el l~xic agrari tom& i,
de l’altra banda, els torrents de
pensament contemporani al voltant
de les arts i dels nous desafiaments
socials i politics del m6n actual.
A, ROA CASELLAS

PEP CAMPS
¯ Museu Memorial de I’Exili,
La Jonquera. Carrer Uajor, 43-
47. (~Fins al t8 de novembre. De
dimarts a dissabte de 10 a 19 h.
Diumenges i festius de 10 a 14 h.

¯ La instal’laci6, d’un paper fr&gil
treballat per mitj& del foc, ~s com-
pletament abstracte, si b~ amaga
algunes sorpreses m~s al.leg6ri-
ques per a les miracles atentes. El
titula (<Per sempre m~s, &nimes
marcades~ i ~s m~s que evident
que aquesta instal.laci6, per cert
una pr&ctica que Camps havia dei-
xat aparcada des de pr&cticament
els seus inicis per dedicar exclusi-
vitat a la pintura, gira entorn de
l’exili. L’~mfasi, i el videoreportat-
ge que acompanya l’espai ho certi-
fica, ~s en el m~s dram&tic dels
exilis actuals: els que tenen Euro-
pa per objectiu i que transcorren
en el mar. A, ROA CASeLLAS

Un petit arxiu que
fa de marc con-

ceptual
¯ El poder al.leg6ric
de la proposta es re-
for{;a arab una cons-
trucci6 documental
que apunta molt fi-
nament als concep-
tes que ens obren
les lectures possi-

bles del joc artistic
plantejat.

TORROELLA DE MONTGR|
>ELS FOT( GRAFS JORDI GUILLUMET I M NICA ROSELLO PROPOSEN
UNA REFLEXIO ART[STICA AL VOLTANT DEL FET CREATlU I ELS SEUS
MECANISMES DE CONSTRUCCIO

Edi icar la mirada
JORDI GUILLUMET
I M(~NICA ROSELL(~
¯ Fundaci6 vilacnsas- Museu Palau Sol-
terra, Torroella de Montgri. Carrer de
I’Es~l~sia, 10. (~ Fins a125 de novembre.
De dimarts a diumenge de 17 a 21 h.

ALEXANDRE ROA CASELLAS

¯ ~Lavista renuncim~ 6s una frase extre-
ta d’un text del critic literati cubh Seve-
ro Sarduy en qub s’exposa el funciona-
ment de la ficci6. La ficci6, entesa corn a
mentida que manipula els sentits per
construir una realitat estbfica nova. La
proposta doble d’aquests dos fotbgrafs,
planteja precisament una revisi6 activa
i, fins i tot, lfidica d’aquest principi in-

herent en les arts que constitueix la tic
ci6. A trav6s de dos conjunts, ~L’armari
de l’arquitecte~, i ~Arquigrafies., desen-
volupen una reflexi6 obertament dedi-
cada a l’arquitectura i que, de fet, va molt
m6s enllh d’aquesta; es tracta d’una re-
field6 que es pot llegir en clau gen~fica,
tam per als mecanismes de construcci6
de la imatge fotogr~fica i les seres res-
sonhncies corn per ales arts en general.

La pfimera de les dues parts de
la pmposta remet als objectes quofidians
corn a potential material creatiu de Far-
quitecte, corn a referent formal. La pe~a
es consfitueix d’un conjunt d’objectes ce
dits per diversos arquitectes i d’una fo-
toglafia panorhmica que crea arquitec-
tures a parrir d’objectes. La pe~a parla de
la constmcci6, una paraula directament

relacionada amb l’arquitectura, per6
queens ofereLx resson&ncies en el m6n
de les arts, de l’artifici o, com d~iem
abans, de la ficci6. Arab una sint&fica ac-
ci6 compositiva i fotogrhfica, aquest
projecte reflexiona sobre el fet creafiu en
generic, la creaci6 arquitect6nica en
concret i, a]hora, el fet fotogrhfic corn a
exercici constmcriu, 6s a dir, ficcional.

M6s expefienciali agosarada, la
segona part ja invoca totes aquestes
qiiesfions fent les efectives en temps
real, utilitzant l’ombra xinesa corn a re-
ferent per6 aportant tamb6 un petit ar-
xiu documental (tamb& constru’ft) que
emmarca conceptualment la proposta.
M6s juganera, m6s lfidica i rica en ma-
tisos, aquesta segona part executa el
que la p~:maera suggeria.
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COL’LECTIVA
¯ Galeria Richard Vande-
raa, Girona. Carrer Auriga, 3
bxs. ~) A partir de114 de
jun¥. De dimarts a dissabte
d’11 a 13.30 h i de 17 a 20.30.
Diumenges, dilluns i festius
tancat.

¯ La Galeria Richard Vanderaa
preseeta a partir de114/6 l’expo-
sici6 Abstraccioos Catalanes. De
Cuixart i Gninovart a Plensa i
Lle6, que faun rep,s de la hist6-
ria d’art abstracte catal~ a partir
de finals dels anys 50 arab al-
guns dels protagonistes del mo-
viment ieformalista (Bosch; Cui-
xart; Vall~s; Mier), tamb~ de
l’abstracci6 geom~trica dels
anys 60, 70 i 80 (Claret; Maeera;
Fabra; SalvadO) i altros artistes
catalans que s’expressava en els
seus llenguatges abstractes par-
ticulars en aquestes dOcades i
als anys seg0ents.

COL’LECTIVA
¯ EspaiCultural LaC~utadella,
~ Avinguda de Rhode, 35. ~)
DFins a126 d’a~Insl. De dillu ns a
diumenge de 10 a 21h.

¯ El projecte neix a Figueres i ara vi-
sita la Ciutadella de Roses en el que
s’endevina un recorregut per l’Empor-
d& De eaturalesa coral, ~Taegbncies~
~s, m~s enll& d’una proposta argstica,
un treball de relectura sobre el patti-
moni que pren l’art contemporani
corn a base per a la reflexi& ~s preci-
sament aix6 el que fa interessant
aquesta exposici6 en qu~ onze artis-
tes reinterpreten uea pe~a hist6rica.
Alguos arab una mirada m~s irreve-
rent i d’altres arab una aposta m~s
po~tica, els artistes dialoguee arab la
histOria i en destaquen la seva vig~n-
cia i vida, a m~s de recordar la conti-
nuftat efectiva entre l’art hist6ric i
l’art contemporani. A. ROA eAS/LLAS

COL-LECTIVA
¯ B61it_La Ramhla. Sala Fidel
Aguilar, Girana. Rambla de la
Hibertat, 1. ~) Fins a123 de se-
tembre. De dilluns a dive~dres
de 9 a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h
i de 16 a 20 h. Diumenges de 9 a
14 h.

¯ Joan Fontcuberta ha comissa-
fiat aquest projecte col.lec~iu en
qu~ non artistes visuals s’apropen
al m6n de les noves virtualitats
arab les quals la societat conviu
per reflexionar sobre los formes
en qu~ la mirada virtual a la reali-
tat, generada per los noves tecno-
logies, va traesformaet la mirada
social i la percepci6 sobre l’en-
torn. Els diversos projectes, treba-
llats sobretot des de les platafor-
mes en xarxa o des de la fotogra-
fia, elaboren relats diversos sobre
el m6n parallel que representa
l’espai virtual cada cop m~s am-
pliat i atractiu. A. ROA CASELLA5

COL’LECTIVA
¯ Galeria Horizon, Colera.
Francesc Ribera, 22. (~Del’11d’a-
gnst finsl’11 de setembre. De di-
metres a diumenge de 18 a 21.30
h.

¯ La Galeria Horizon inaugurar~, el
proper dissabte 11 d’agost una
coHectiva titulada ~dn-Side Oub~,
que presenta obra d’]1 artistes tant
locals corn internationals. La pro-
posta gira al voltant de la tem~tica
tractada per la darrera publicaci6
de la revista {~Outer Horizons)~ que
ha fet la galeria aquest any. Es trac-
ta d’una reflexi6 sobre I’espirituali-
tat en relaci6 a I’art, un tema que
exemplifica aquesta mostra a partir
de la premissa que I’obra ~s la ma-
terialitzaci6 d’alguna cosa interna.
Participen Arie de Groot, Bernard
Borgeaud, Christoph Muller, Clau-
dio Bado, Eerie Ansesa, Xavier Es-
crib&, Yoon-Hee, Takesada Matsuta-
ni. Ralph Bernabei, Jordi Alcaraz i
Kate Van Houten A. ROA CASELLAS

JOAN MATEU
¯ Casa Pastora, Girona. Pla~ade
la Catedral, 2. ~ I~,110 d~ maig a
l’[l.de ~-,t~ml~. De dimarts a
diu menge d’11 a 18 h. Dilluns tan-
cat.

¯ Joan Mateu presenta a la Casa
Pastors una nova deriva de la seva
obra pict0rica, on s’allunya de la
seva fidelitat absoluta a la repre-
sentaci6 6ptica de la realitat i s’en-
fronta auna certa descosida dels
seus punts de costura, deixant que
los t~cniques i materials es facin
visibles i que les formes, tan deli-
mitades i rigoroses anteriorment,
es badin per diluir-se. A part de la
desaparici6, majorit&ria en la nova
s~rie, de la figura humana corn a
r~plica de la mirada en el paisatge,
Mateu s’apropa auna certa abs-
tracci6 del paisatge nu. El millor
d’aquesta nuesa del paisatge, per&
no ~s l’abstracci5 de los formes,

encara molt timida en la major
part de les obres, sin6 la profundi-
tat emoeional que se’n despr~n. El
seu to ~s, ir6nicament, molt m~s
pesat que quan carregava a los es-
patlles les exigencies de la forma, i
aix6 dona un valor afegit a la con-
templaci&

Semblaria corn si, de let, aques-
ta boniea casa que acull en una so-
lemne penombra la s~rie in~dita
de l’ar tista de Salt, exhibis el pro-
c~s de transformaci6 que est& a
punt de patir per convertir-se en el
nou Museu d’Art Modern i Contem-
porani de Girona. <~Aprendre a des-
prendre’s~, diu Vicen~ Pages Jord&
en el titol del seu text de presenta-
ci6 de la mostra, si ho volem, Ma-
teu ens parla tamb~ de corn la
Casa Pastors apron ara a despren-
dre’s, a oblidar una forma, per con-
vertir-se en un nou equipament de
la ciutat que promet bones oportu-

PALS ~ LA MASIA MAS GELABERT
PRESENTA UNA COULECTIVA D~ART
£ONTEMPORANI EN EL MARC
DE L’EXIT~)S FESTIVAL WHITE SUMMER

namra
COL.LECTIVA

¯ Mnsia MaS Gelabert: primer pis, Serres de Pals. Golf Plat-
ja de Pals. ~Flns al 2~ d ago~t. Tots els dies de 18 a i h.

ALEXAN DRE ROA CASELLAS

¯ I~s d’agrair queun festival de l’envergadum del White Sum-
mer reservi un petit oasi per a l’art contemporani. La Ma
sia Mas Gelabert s’ha conve~tit, en roans de la comisshria
i artista Tatiana Blanqu6, en un cub blanc on diversos ar-
tistes rellevants han presentat obres amb un nexe comfi:
la naturalesa. Una premissa corn aquesta, sota el t/tol de
~,Consci~ncies naturals>>, s’obre a mfiltiples possibilitats; no
obstant aix6, la llnia seleccionada 6s un encert, ja que m6s
que presentar obra al voltant d’un discurs moral sobre la
naturalesa i el peril1 sota el qual la sotmet l’~sser humh, em-

prbn diversos camins en la relad6 en~e la natura i l’art. Cada
obra n’explora una perspectiva personali prbpia, sense la
g&bia d’un marc conceptual massa explicit. Cap destacar
el treball vkalista de Fiona Mordsson al voltant de la ma-
ternitat o la instal.laci6 de ]osep Mafia Compte inspirada
en el doff de Koons, que dona la benvinguda a l’espaii acom
panya el seu treball objectual i de subfil composici6 cro-
mhtica; tamb6 l’obra de la comiss&fia, que pafla amb gran
delicadesa de lavegetaci6, per destacar algunes de les pro
postes d’aquesta acurada selecci6.

Treballs de
qualitat sota una
premissa
gen~rica
¯ Les peces i ios-
taHacions exposa-
des giren al voltant
d’una tem&tica co-
muna que les rela-
ciona per6 no los li-
mira.
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