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FANGTASTIK
Elias Colomé

Del 30 de gener al 27 de febrer de 2022
Una escultura, nascuda dels formats del carrer, que es concentra en
l’expressió de la racionalitat a partir de les vísceres i la intuïció. La
personalització de la forma, gairabé onírica.
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GENEALOGIES

RECURS D’OPORTUNITATS
Des de la Facultat de Belles Arts UB

Del 6 de març al 3 d’abril de 2022
Una mostra coordinada des de la Facultat de Belles Arts de la UB que
aglutina l’exploració dialògica de pràctiques creatives vinculades a
l’economia circular i la cooperació sostenible per establir un present
(i no només un futur) alternatiu al que per ventura es planteja:
propostes oportunes, compromeses i tangibles.
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50 ANYS DE SOMIAR,
BUSCAR I TREBALLAR
L’ART
Martí Rom

Del 10 d’abril al 12 de juny de 2022
Darrerament treballo la sèrie Bestiam, amb obres que classifiquen els
animals segons l’espai en què es desenvolupen: terra, mar o aire. Tots
aquests anys no he deixat de fer esbossos, dibuixos, collages, pintures i
obra gràfica.
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LÍNIES DE MARBRE
I VENT
Jaume de Córdoba

Del 19 de juny al 31 de juliol de 2022
L’artista presenta escultures que cerquen materialitzar la idea del volum
en suspensió i paral·lel a terra. Aquesta idea formal dels plans i volums
que floten i s'enlairen conté, també, una reflexió temàtica i filosòfica. En
són un exemple la representació dels boscos mediterranis en escultura,
la presència humana i el destí visible però sempre desconegut.
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ENERGIA ABSTRACTA
1982 - 2022
Josep Serra

Del 4 de setembre al 23 d’octubre de 2022
L’exposició és el fruit de 40 anys de trajectòria artística.
Consta de tres fases. Trets, la ruptura amb l’art figuratiu cap a
l’abstracció. Gestos, la rellevància de l’expressionisme abstracte en tota
la meva obra. Traços, la síntesi dels contrastos cromàtics i la intensitat
dels colors.
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RELACIÓ I EQUILIBRI
Núria Guinovart

Del 30 d’octubre a l’11 de desembre de 2022
Romandre en un estat d’equilibri ha estat una constant al llarg del
temps. Partint de la juxtaposició d’experiències, impressions i sensacions,
l’artista desenvolupa un espai propi, equivalent poètic a les
experiències de la realitat. Masses cantelludes i mal formades se situen
als espais creant estranys equilibris.
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ORÍGENS II
Enric Punsola

Del 18 de desembre al 22 de gener de 2023
L’artista introdueix la pólvora per realitzar un procés creatiu,
experimental i d’investigació en la representació gràfica. La relació de
simbologia, cultura, tradició popular i el foc ens permet entendre i
reflexionar sobre quins són els propis orígens.
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VISITES A LA RESERVA

DEL MUSEU ENRIC MONJO
El 2n pis es podrà visitar mitjançant visites concertades gratuïtes, amb
grups reduïts i inscripció prèvia, els diumenges següents: 23 de gener,
27 de març, 25 de setembre i 20 de novembre de 2022. Totes les visites
seran de 10.30h a 11.30h i de 12h a 13h.
Inscripció prèvia: museumunicipal@vilassardemar.cat i al tel. 93 759 36
39, com a molt tard, fins les 12 h del divendres anterior a la visita. Visites
supeditades a un aforament mínim.
Els grups escolars podran fer visites concertades els dies feiners, en
horari de matí, també amb inscripció prèvia.

