Aquelles petites coses…(III)
[08/02 – 31/03/2021]

“Aquelles petites coses… (III)” és la tercera edició d’una sèrie d’exposicions que vàrem engegar
l’any 2015. En aquesta edició tornem a presentar un collage extraordinàriament divers d’obres
en petit format.
L’edició actual compta amb més de 130 obres - que destaquen per la seva originalitat, raresa i
qualitat - realitzades per més de 70 artistes nacionals i internacionals i que ens proposen un
recorregut visual per més de 150 anys d’història de l’art reproduint molts dels grans moviments
artístics de finals del segle XIX i de tot el segle XX com per exemple l’Impressionisme, el PostImpressionisme, el Cubisme, el Surrealisme, el Constructivisme o l’Expressionisme Abstracte.
Aquesta exposició està pensada perquè tingui un ritme variat, com una rapsòdia de petits
formats que sorprengui al visitant amb girs inesperats de tant en tant. Les obres estan penjades
en petits grups obeint a diferents criteris que tant poden ser formals, com temàtics o bé
estilístics. La idea és presentar uns conjunts que fugin de les rígides barreres cronològiques i
proposar així unes noves associacions entre les obres per tal de facilitar que l’espectador faci les
seves pròpies lectures, cerqui les afinitats que més el convencin i explori noves maneres de
mirar.
La descoberta és un element importantíssim per ”Aquelles petites coses...” i per aquest motiu
cada grup exposat inclou, o bé una obra d’un artista molt poc conegut pel públic general (Max
Jacob 1876-1944; Camille Bombois 1883-1970; Jean Helion 1904-1987; Romà Bonet 18861966; Will Faber 1901-1987 o Pic Adrián 1910-2008), o bé una peça que, malgrat ser d’un
artista molt conegut, correspon a una etapa poc explorada d’ell (Giorgio de Chirico 1888-1978;
Jaume Mercadé 1889-1967; Antonio Saura 1930-1998 o Albert Gleizes 1881-1953)
La llista d’artistes exposats inclou altres noms com:
Eduard Alcoy – Marc Aleu – Erwin Bechtold – Magda Bolumar – Francisco Bores – Fernando
Botero – Simó Busom – Luís Claramunt – Antoni Clavé – Modest Cuixart – Josep Cusachs – Jean
Dubuffet – Apel·les Fenosa – Joan Furriols – Pablo Gargallo – Julio González – Xavier Gosé –
Sílvia Gubern – Josep Guinovart – Hernández-Pijuan – Manolo Hugué – André Lhote – Jacques
Lipchitz – Antoni Llena – Baltasar Lobo – Louis Marcoussis – Martí Alsina – André Masson –
Eliseu Meifren – Joaquim Mir – Joan Miró – Henry Moore – Zoran Music – Ricard Opisso – Josep
Pascó – Enric Planasdurà – Joan Ponç – Puig Perucho – Ignacio Quiñones – Nicolau Raurich –
Manuel Rivera – Anton Roca – Gerardo Rueda – Joan Sandalinas – Jaume Sans – Joan Serra –
Alfred Sisquella – Teo Soriano – Josep Mª de Sucre – Antoni Tàpies – Josep Togores – TorresGarcía – Juan Uslé – Esteban Vicente – Jacques Villon – Pere Ynglada

