
Abans que acabi l’any
JAUME PLENSA AL MACBA, UN FESTIVAL DE DOCUMENTALS D’ART I TRES EXPOSICIONS QUE CAL VISITAR A BARCELONA

LAIA ANT~NEZ

Noms potentissims del mdn de
l’art s’apleguen en aquesta se-
lecci6 de propostes artistiques
que no us podeu perdre.

JAUME PLENSA
MACBA. PL. DELS ~NGELS, 1.
DE L’I DE DESEMBRE AL 22 D’ABRIL.
[] GRATIS. ¯ Macba.cat
l~s una de les exposicions m6s
esperades de l’any, per no dir
de la d6cada. 16s que, tot i el
seu gran reconeixement inter-
nacional, el barceloni aaume
Plensa feia m6s de 22 anys que
no exposava en un gran museu
de la ciutat. La figura humana i
l’abstracci6 dialoguen en les se-
ves grans escultures, una vin-
tena de peces queens mostren
l’ess6ncia de Plensa des de la
d6cada dels vuitanta fins a dia
d’avui. I, ja que esteu a la plaga
dels Angels, coincidint amb el
Dia Mundial de la Sida, que
se celebra dem~, 1 de desembre,
aprofiteu per visitar la mostra
Anarxiu Sida, al Centre d’Estu-
dis i Documentaci6 del Macba.
Una investigaci6 del coHectiu
Equipo re sobre la dimensi6
cukural i social de la crisi del
VIH/sida a Espanya i a Xile.
E1 mural que Ke|th Itaring va

pintar el 1989 a Barcelona, i del
qual ara podem veure una r6-
plica al costat del Macba, hi t6
un paper destacat.

DART FESTIVAL
CINEMES GIRONA. GIRONA, 175.
FINS AL 2 DE DESEMBRE.
¯ gart-festival.com
No es tracta d’una exposici6,
per6 no podiem deixar d’es-
mentar el Dart Festival, que,
en la segona edici6, que va co-
mengar ahir, projecta deu do-
cumentals sobre art contempo-
rani. Descobrireu noves facetes
del fot6graf de La Movida,
Alberto Garcla-Alix, en un
documental filmat pel seu amic
Nicolfis Combarro, que, a m6s,
avui oferir~ una masterclass a
la Fundaci6 Foto Colectania.
Tampoc no us podeu perdre la
peHicula Kusama - Infinity, de
Heather Lenz, sobre la reco-
neguda artista japonesa Yayoi
Kusama -els punts s6n la se-
va obsessi6-, ni el documen-
tal Hockney - Time Reclaimed,
de Michael Trabitzsch, sobre
l’imaginari de l’artista viu m6s
important -i tamb6 dels m6s
cotitzats- de Part brit~nic. E1
festival commemora, a m6s, el
cinquant~ aniversari de PArt
Povera amb tres documentals ’Mart’, 1638, de Diego VeRizquez. Provinent del Museu Nacional del Prado.

sobre Marisa Merz, Pino Pas-
cali i Michelangelo Pistoletto.

VELJ~ZQUEZ I EL SEGLE D’OR
CAIXAFORUM BARCELONA. AV. DE
FRANCESC FERRER I GUARDIA, 6-8.
FINS A[ 3 DE MAR ,C. ̄  Caixaforum.es
Teniu temps fins al mar~, per6
val la pena aprofitar les vacan-
ces nadalenques per visitar

TOT I EL SEU GRAN
RECONEIXEMENT, EL
BARCELON|JAUME PLENSA
FEIA MI~S DE 22 ANYS QUE
NO EXPOSAVA EN UN GRAN
MUSEU DE LA CIUTAT

aquesta mostra excepcional
que, a partir de set pintures
fonamentals de Diego Velfiz-
quez -entre les quals desta-
quen Isop, Adoracid dels Reis
Mags i Mart- provinents del
Museu Nacional del Prado,
aborda l’estil del mestre es-
panyol en context arab altres
pintors destacats del barroc:
Ribera, ZurbarSn, Rubens,
Jan Brueghel el Vell i Van
Dyck, entre d’altres. Mitolo-
gia, natures mortes, paisatges,
religi6... Un llenguatge pict6-
ric queens trasllada a l’ess6n-
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cia del Segle d’Or. La mostra
celebra a Barcelona el 2006
aniversari de la creaci6 del
rnuseu rnadrileny.

JUIlO GONZ~I.EZ
ESPAIS VOLART. AUSI,g,S MARC,
22. FINS AL 30 DE DESEMBRE.
¯ Fundaciovilacasas.com
Titulada Dibuixos, papers i fi-
gures de la col.lecci6 de I’IVAM,
ha estat una de les rnostres
destacades de la tardor i ara
esprern els darters dies als
Espais Volart de la Funda-
ci6 Vila Casas. Un homenat-
ge a Julio GonzAlez, que va
aportar un llenguatge tren-
cador a l’escultura espanyola
de la primera rneitat del segle
xx, per6 tamb~ un reconeixe-
ment a l’Institut Valencia d’Art
Modern (IVAM), que celebra
trenta anys d’exist6ncia. Qui
en va ser director, J. F. Yvars,
cornissaria aquesta exposici6
que reuneix, essencialment,
dibuixos de l’artista, per6 tam-
b6 algunes escultures, corn
L’encaputxat o L’horne
cactus II, procedents dels
fons del museu valencia. A I’esquerra, escultura de Gonz~lez. A dalt, ’Firenze I1’, de Jaume Plensa.

MIRALDA. TRES PROJECTES:
(NYC-MIA-BCN)
GALERIA SENDA. TRAFALGAR, 32.
FINS AL 5/1. ̄  Galeriasenda.com
Hart passat 16 anys des que
l’artista Antoni Miralda va
exposar per darrera vegada a
la Galeria Senda. Acosturnat
a transgredir l’espai pflblic, el
recentment guardonat arnb el
Premio Velfizquez d’arts pl~sti-
ques 2018 torna a la galeria per
mostrar tres dels seus treballs
cerimonials rn6s cornplexos,
per rnitj~ de collages, videos
i fotografies. La performance
The Last Ingredients, una pro-
cess6 de vehicles i un banquet
pfiblic, per inaugurar el cen-
tre cultural Faena Forum de
Miarni, l’any 2016. Apocalypsis
Lamb, una desfilada feta a No-
va York el 1989 i a Barcelona
el 1995, que va consistir en
una process6 d’un cobrellit
nupcial de grans dimensi-
ons, actualment al MNAC. I
la performance Santa Eula-
lia. 17$, que a l’abril va invo-
lucrar tres-centes persones
per celebrar el 1756 aniversari
d’aquesta botiga de rnoda.
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