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L’exposició ‘Vicenç Viaplana. Visions i cadències’ explora l’obra que Viaplana va realitzar 
durant els anys 70 i la confronta amb la que ha realitzat recentment. No es tracta d’una 
retrospectiva convencional, sinó d’una mostra que explora els paral·lelismes que existeixen 
entre pintures i dibuixos que han estat creats amb 40 anys de diferència. 
 
La mostra presenta més d’una quarantena de pintures, dibuixos i fotografies que l’artista va 
realitzar durant la dècada dels anys 70 i que mai abans s’havien exposat en públic. Són obres 
inèdites que Viaplana va crear en un moment en el que l’art conceptual s’erigia com el 
moviment adient per tots aquells que volien qüestionar nocions establertes que es 
relacionaven no només amb el terreny plàstic, sinó també amb el social, l’econòmic i el polític. 
En el cas concret de Vicenç Viaplana, aquella efervescent etapa va donar lloc a unes creacions 
que transiten entre una psicodèlia quasi-surrealista i un art conceptual, passant per unes 
obres que oscil·len entre el povera i l’informalisme. Tal i com el propi Vicenç Viaplana decriu 
aquesta etapa:  “les meves obres conceptuals representaven una alternativa a les dinàmiques 
del mercat de l’art establert, i al mateix temps reflectien la coexistència de diferents corrents 
contemporanis de l’època com el psicodelisme i l’art povera.”  
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L’exposició mostra com, malgrat la distància temporal i la diferència d’estil i tècnica, existeix 
un vincle invisible entre les ‘visions’ dels anys 70 i les dels anys 2000. Presentant unes obres 
al costat de les altres, com si es tractés d’unes cadències musicals, es manifesten les 
empremtes que els 70 deixaren en el seu imaginari plàstic. Tal i com Montse Frisach ho 
descriu en el seu text pel catàleg ‘Visions inconscients, cadències en suspensió’, aquesta 
exposició “d’una banda, descobreix el virtuosisme de Viaplana en el dibuix i en la pintura, i de 
l’altra ens convida a submergir-nos en les tensions generades per cadascun dels diàlegs 
proposats, que acaben esdevenint una cadència suspensiva que provoca ganes de saber què 
hi havia abans i que vindrà a partir d’ara en la seva obra.” 
 
 

 


