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Nunc femina
Sílvia Alcalà

Del 17 de gener al 28 de febrer de 2021
Exposició de pintures de gran format amb una explosió cromàtica i gran
riquesa de materials plàstics al voltant de la mirada femenina. Mirades
que poden ser hieràtiques, de vegades expressives, en altres lànguides,
il·lusionants, frustrades, aventureres, potser heroiques, maternals,
reivindicatives, ﬁns i tot contemplatives .
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Genealogies:
correspondències
Professorat i alumnat de Belles Arts (UB)

Del 7 de març al 4 d’abril de 2021
L'exposició reuneix obres que estableixen diàlegs entre grups de dues
autories amb una mateixa aproximació temàtica; dos punts de vista amb
una mirada atenta envers corrents de pensament actual sobre el cos, la
naturalesa, la memòria i l'acció social.
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Emocions en ferro
Montferrer

Del 11 d’abril al 13 de juny de 2021
Escultures de formes, textures i colors que cerquen el diàleg amb
d’altres materials per trobar la bellesa, la sensualitat o la provocació.
Amb el temps, Montferrer ha aconseguit crear un univers de peces
sinuoses, poètiques i màgiques que, tot i estar creades amb materials
pesats i freds, com són el ferro i el corten, esdevenen càlides, lleugeres
i plenes de sentiments i d’emocions.
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Sant Ramon

Bricbarca

Del 20 de juny al 31 juliol de 2021
Exposició que reviu la història, recuperació i restauració del llaüt quillat
Sant Ramon, construït al 1904 i actualment propietat de l’Ajuntament
de Vilassar de Mar i l’associació Bricbarca.
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Simbiotika
Txaro Marañon

Del 5 de setembre al 24 d’octubre de 2021
L’exposicióplanteja fer un recorregut a través de les desastroses
conseqüències de la massa enraigada pràctica d'usar i llençar.Txaro
Marañon utilitzal’oposició entre els materials de l'argila i el plàstic
(trobat en els abocadors accidentals que es generen en les costes
marines) per generar una mirada ecològica.
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Un any després
Josep Maria Gomis

Del 31 d’octubre al 12 de desembre de 2021
Exposició de dibuixos i escultures en la que Vilassar de Mar fa un
reconeixement a l’obra artística i a la persona de l’escultor Josep Maria
Gomis, un any després de la seva mort.
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Un mos de llunes
Lourdes Figuera

Del 19 de desembre de 2021 al 23 de gener de 2022
L’artista presenta un treball que és una interpretació plàstica del no
cercat que va arribant de forma intuïtiva.
La lluna entesa com a llum i color deﬁneix la gamma cromàtica de les
aiguatintes. Les formes i textures complementen la mirada del satèl·lit
que com a regidor de vida ens acompanya des que naixem ﬁns a morir.

