




Del 30 d'octubre al 10 de gener, els locals comercials en desús 
tornaran a prendre vida en la setena edició de la Manlleu Galeria 
d’Art (MGA), una mostra d’art contemporani amb l’objectiude 
dinamitzar els locals comercials que han quedat sense activitat.
Aquest any hem adaptat part del format al digital, oferint una 
inauguració i una visita guiada al nostre web, i exposant el treball 
de tres artistes directament en format digital.

Trobareu més informació i tot el contingut digital a
www.manlleu.cat/mga
i al nostre Instagram
@manlleugaleriadart





Amb els aires freds de la tardor i les primeres boires encetem
la  setena edició de Manlleu Galeria d’Art, un projecte transversal 
i conjunt de l’equip polític i tècnic de l’Ajuntament de Manlleu,
un projecte compartit de les regidories de Cultura i Promoció 
Econòmica. La transversalitat en els projectes municipals
és una realitat que porta anys instaurada al municipi. És, doncs, 
un plaer fer aquesta presentació conjunta entre les dues 
regidories implicades.
Els objectius any rere any són acostar la democratització de l’art 
contemporani convertint aparadors comercials buits en sales 
d’exposició temporals. A més d’omplir de llum aquells espais
en desús, creem una ruta explicativa artística per donar 
continuïtat i dinamitzar el teixit comercial. Cultura, comerç
i revitalització urbana.
La MGA7 enguany s’adapta a la realitat actual i aposta per
la virtualització de les sessions i dota, més que mai, de contingut 
audiovisual a les persones visitants. Aquest és un clar exemple 
de col·laboració públicoprivada d’èxit entre Arkham Studio
i l’Ajuntament de Manlleu, sense oblidar altres agents econòmics 
i culturals de la nostra ciutat.
Desitgem que tots els participants (artistes, propietaris dels 
locals i comerciants) i tots els visitants gaudiu de la MGA7. 
També aprofitem per agrair la selecció artística i el disseny
i comunicació d’Arkham Studio, la generositat dels propietaris 
que cedeixen els locals buits i a l’equip de l’OPE i de Cultura
de l’Ajuntament per la seva feina incansable.
Gràcies i gaudim de la MGA.

Eva Font
Regidora de Cultura

Eudald Sellarès
Regidor de Promoció Econòmica



Benvingut a la Manlleu Galeria d’Art de l’any 2025

Degut al context actual, hem hagut d’avançar la digitalització
de la MGA cinc anys (més o menys) del que teníem previst.

La digitalització en les nostres vides és una realitat, està passant 
ara. És lògic que afecti l’art i, concretament, a la nostra mostra.

Segur que trobarem a faltar totes les activitats presencials,
que esperem recuperar ben aviat, però m’agrada pensar que 
enguany fem una mostra que arriba a molt més públic, que som 
un altaveu per a tot el talent que tenim al nostre territori, que ha 
permès convidar artistes d’altres països, i que oferim 
l'oportunitat de conèixer la ciutat de Manlleu a tothom que tingui 
un mòbil a la seva mà.

L’art ja és al carrer... i ara, més que mai, al teu costat.

Gaudeix.

Lluís Moreno
Director de la MGA7



Des de Manlleu fins a Austràlia

Encetem una MGA amb 11 artistes repartits per 8 espais,
on podrem trobar des del manlleuenc Ramon Surinyac
(que repeteix amb nosaltres des de la primera edició) fins
al sud-africà afincat a Austràlia Carl de Jager.
Com sempre, us oferim una mostra de qualitat on artistes 
consolidats i artistes emergents es donen la mà: pintura, 
escultura, dibuix. I de nou: dansa contemporània i performance.
I és que aquest moment tan estrany que ens ha tocat viure, que 
ens aparta d’actes presencials com la inauguració o les visites 
guiades que tant ens agraden, també ha tingut la seva part 
positiva, i és que ens plau poder oferir de nou aquesta forma 
d’art: en format digital, accessible des de la nostra web i des
de l’aparador de l’espai número 8, a través d’aquests codis QR 
tan vigents avui en dia.

Només em resta agrair a tots i totes les artistes per la seva bona 
disposició i les facilitats oferides, també la confiança que han 
dipositat en nosaltres les galeries d’art 3 Punts Galeria i Artur 
Ramon Art: elles ens cedeixen art de primera línia i nosaltres 
ampliem el seu aparador fins als carrers de Manlleu.

Passin (o connectin-se) i vegin.

Pol Robles
Comissari











Format a l'escola d'arts i oficis La Llotja i assistent de l'artista 
Jaume Plensa. Treballa principalment el ferro, la foneria, la fusta, 
però també amb resines, pedra, vidre i elements de llum.
Ha exposat en diferents ciutats europees. Té obra repartida per 
tot el món: Mèxic, Xangai, Alemanya, França, Austràlia, entre 
d'altres. També té escultura pública a ciutats com Mataró i Sant 
Just Desvern.

Al vol captura el moviment.
L'impacte de l’instant es converteix en volum. Volum dibuixat
a l’aire amb barnilles de ferro que construeixen un esquelet,
el qual li serveix per acotar l’espai. La juxtaposició, la direccio- 
nalitat, l’encolatge de les peces modulars de fusta l’ajuden a teixir 
la forma. Energia, vitalisme, esforç impregnen de significat la 
peça. Com els futuristes, Marcel Camps vol atrapar la velocitat.

— Carme Malaret

MARCEL CAMPS
Barcelona 1973 —  marcelcamps.com — @marcelcampssculpture



— Al vol —
[ Ferro i fusta, 145 x 72 x 22 cm ]







Enamorat de les tipografies i dels missatges que fan reflexionar. 
És director d'art i dissenyador gràfic editorial amb un màster
en disseny a la universitat Elisava. La pintura acrílica, el grafit, 
l'art digital, els colors vius, la composició, l'ús tipogràfic 
i el missatge reflexiu són les seves principals característiques
i valors per començar a entrar en el món de l'art. El seu estil està 
lligat al món editorial, revistes i portades de discos. La llibertat 
d'expressió i les inspiracions com a director d'art.

Hök utilitza personatges icònics. En aquest cas Mickey Mouse,
la icona històrica per excel·lència, coneguda arreu del món. 
Intenta transmetre positivisme i alegria a la gent amb un posat 
enamorat de la vida i de l'art. A la peça també es poden apreciar 
altres icones, com Minnie Mouse, i marques comercials com a 
crítica al consumisme. La tècnica és pintura acrílica, pintura 
fosforescent, pintura en aerosol, giclée i tècnica mixta sobre tela 
de cotó d'alta qualitat. Obra única. No és una edició numerada.

HÖK
Barcelona 1984 —  hok.studio — @hok.artist



— Mickey Mouse in love —
[ Graffiti markers i pintura en esprai, 90 x 90 cm ]







Va estudiar Belles Arts a la UB i a St. Martins College a Londres. 
Exposa de manera habitual a 3 Punts Galeria de Barcelona
i a la Galeria Robert Drees de Hannover, també col·labora amb 
altres galeries a Madrid, Saragossa, Berlín i Munich. La seva obra 
és present a diverses fires de renom internacional. Ha rebut varis 
reconeixements. Va formar part de la primera edició de la MGA. 

L'autor parteix d’imatges fotogràfiques que analitza detingudament 
per obtenir els elements que l’ajudaran a construir cada peça. 
Cadascuna de les seves pintures s’organitza a partir del diàleg 
entre l’acumulació de petites taques cromàtiques i el blanc de
la superfície, on preval l’espai buit, que facilita que l’ull interpreti
les formes i permet que l’espectador en completi la imatge.
Seduïts per la idea del paisatge fotogràfic, quan ens acostem
a les pintures d’en Surinyac, ens sorprèn que l’estructura
de la superfície, la gestualitat cal·ligràfica i la diversitat cromàtica 
ens desvetllin el seu llenguatge pictòric.

RAMON SURINYAC
Manlleu 1974 — @ramonsurinyac



— Wall —
[ Oli sobre tela, 130 x 162 cm ]







Es va interessar per l'escultura després d'haver estudiat 
Conservació i Restauració de Béns Culturals.
La naturalesa d'aquests estudis va fer que les seves obres 
esdevinguessin una confluència entre tècniques i materials 
actuals amb altres de tradició artesanal, cosa que li serveix per 
posar en valor la seva validesa i vigència.
El treball del cos humà a partir del modelat li serveix per 
expressar opinió i parlar de temes que l'inquieten o que li  
provoquen curiositat. 

[funέmə] (fonema) consisteix en la creació d’un diccionari fonètic 
escultòric i sensorial, és a dir, que es percebi a través dels sentits. 
Els fonemes, que pertanyen a la llengua catalana, es representen 
mitjançant una escultura que incorpora un color, escollit 
especialment per a cada so. Aquest vincle establert entre fonema 
i color es basa en una intuïció subjectiva i personal, que no 
necessàriament ha de compartir l'espectador.

ANNA VIÑAS
Vic 1992 —  vinasanna.com — @annavinasescultura



— Fonemes [n] [m] [b] [f] —
[ Resina de polièster, 30 ø x 12 cm ]







Llicenciat en Belles Arts, va estudiar a la Universitat de 
Barcelona i a la Universitat Metropolitana de Manchester, a 
Anglaterra. Des de 1998 exposa en galeries i participa en fires 
internacionals d'art amb 3 Punts Galeria.
Des de llavors, ha participat en nombroses exposicions a 
Espanya i a l'estranger. Les seves obres estan incloses en 
diverses col·leccions d'art nacionals i internacionals.

Les obres de Salcedo apunten a emfatitzar la naturalesa 
emmascarada dels éssers humans. Una condició il·lusòria,
de vegades grotesca, sovint ridícula, però d'alguna manera decent, 
del ciutadà postmodern.
Així com passa en altres escultures de l'artista, l’obra World 
Leaders qüestiona l'espectador amb la seva subtil ironia
i vulnerabilitat.

SAMUEL SALCEDO
Barcelona 1975 —  samuelsalcedo.com — @samuelsalcedoart

Obra cedida per 3 Punts Galeria



— World Leaders —
[ Resina de poliuretà policromada, 92 x 60 x 25 cm ]







Artista plàstica que treballa a través de l'observació de l’entorn.
Graduada en Belles Arts per la UB. Tècnica de fosa artística
i galvanoplàstica per l'Escola d'Art de Vic, on ha cursat diversos 
monogràfics de gravat i ceràmica, i on actualment exerceix
de docent. Ha participat en diverses exposicions individuals
i col·lectives a Barcelona, Madrid, San Sebastian, Mallorca,
sud de França, etc.

Edificis de poder: BCN-MAD
Fins ara tot semblava normal, poder descontroladament precís, 
joc de classes, jerarquies establertes indiscriminadament…
I de cop i volta tot es va aturar. Els espais que fins ara havien 
acumulat tant de poder es van capgirar i tot allò que pertanyia
a la Terra va iniciar el camí de retorn. Els edificis es capgiraven
i els colors i l’or retornaven,  il·luminant la Terra, i donaven 
l’oportunitat que les cèl·lules de tots els éssers vius es retrobessin.

MERCÈ IGLESIAS
La Garriga 1975 —  merce-iglesias.com — @merceiglesiasvi



— Edificis de poder: BCN-MAD —
[ Tècnica mixta, collage, 105,5 x 2,5 x 218 cm ]







Va deixar una exitosa carrera en desenvolupament de programari 
per estudiar a la prestigiosa Barcelona Academy of Art. Després 
de graduar-se en el programa de pintura avançada, va seguir a 
l'acadèmia com a professor i coordinador.
La seva obra combina realisme figuratiu, simbolisme i abstracció 
per explorar un interès de tota la vida per la psicologia, la filosofia 
i la condició humana. Actualment, experimenta amb maneres
de combinar el seu amor per la pintura a l’oli i el gravat.

La Teoria de la Identitat Encarnada defineix qui som, així com les 
nostres interaccions amb el món que ens envolta, amb i a través 
dels nostres cossos. Aquestes interaccions han estat radicalment 
alterades per la crisi de la Covid-19 i ens han deixat vulnerables 
mentre cerquem un nou equilibri entre l’ordre i el caos, entre 
aquells aspectes de nosaltres mateixos i del nostre entorn que 
podem entendre i controlar... i els que no podem.

CARL DE JAGER
Bloemfontein, Sud-Àfrica 1975 — carldejager.com — @carldejager.art



— (dis)embodied position #9 —
[ Gravat sobre paper de cotó, 50 x 70 cm ]







Josep i Pere Santilari són dos pintors realistes, bessons, que des 
de sempre comparteixen el mateix espai com a estudi.

Més que parlar-nos de la mort, la Vanitas ens parla del pas
del temps, del sentit efímer de l'existència: viure és un privilegi.
La Gola.
El gust i el plaer de les menges es contraposa al desert d'un crani 
escurat: un simple os. Allò que va ser ja no és, com les ostres
i el xampany que aquí representen un moment feliç de gola.
Vanitas III.
La flor com a símbol de la fragilitat i brevetat de la vida; els diners, 
les claus d'un automòbil i el codi de barres, com a símbols del 
poder material, i per últim el dau ens recorda el paper que juga,
en tot, l'atzar.

GERMANS SANTILARI
Badalona 1959 —  santilari.com — @germans.santilari

Fotografies: ©Jordi Baron (autors), ©Guillermo Fernández-Huerta (obra)
Obres cedides per la galeria Artur Ramon Art



— La gola —
[ Oli sobre tela, 27 x 27 cm ]

— Vanitas III —
[ Llapis sobre paper, 36 x 36,5 cm ]



Per primera vegada a la MGA,
tres artistes exposen les seves obres

en format digital.

Podeu accedir-hi a través dels codis QR
que trobareu a les properes pàgines

i a l'aparador de l'espai 8.

Accés disponible mentre duri la mostra.

Més informació a manlleu.cat/mga





Companyia de creació artística contemporània dirigida per 
Virginia García i Damián Muñoz des del 1995.
El seu treball es caracteritza per la capacitat de generar 
espectacles poètics, de fort impacte visual i emocional, sempre 
amb la voluntat d'empatitzar amb el públic amb un to intimista.
Han rebut diferents premis, entre d'altres el Premi Nacional
de Dansa 2015.

De farol presenta una partida de strip-poker que va des d'una 
mirada figurativa i realista de la situació cap a una composició
en la qual el moviment, el cos i el seu joc generen una multivisió
de 'stripteases' interrelacionats, alguns des de la fisicalitat i altres 
des de motors emocionals.
Vídeo interactiu en 360º en què l'espectador construeix el seu 
propi recorregut: decideix què vol veure, a on es vol aturar, què tria 
o què descarta.
Projecte guanyador a la 1a Convocatòria Oberta Muvers 2014.

LA INTRUSA
Barcelona —  laintrusadanza.com — @laintrusacia



— De farol —
[ Videodansa, vídeo interactiu 360º, 5:20 min. ]



Després d'haver exercit com a publicista, es va adonar que la seva 
vida no tenia sentit. Actualment treballla amb el seu cos com una 
arma transgressora d'activisme polític i social. Performer, 
videoartista i professor. Ha participat en multitud d'exposicions i 
festivals d'àmbit nacional i internacional. Ha obtingut diversos 
premis i mencions. L'any 2016 va participar a la MGA.

— incomplet, -a
— adj. [LC] No complet. DIEC2
L'autor voldria parlar sobre l'anhel, la sensació que fa sentir-se 
incomplet, sense saber per què. Com si al trencaclosques de la 
felicitat li faltés una peça.
L'anhel ens impulsa a buscar i intentar assolir els nostres 
objectius, però, al mateix temps, pot desembocar en un estat
de malenconia i ansietat per no poder gaudir d'allò a què s'aspira.
Incomplete és un petit assaig sobre aquesta sensació, la set de 
sentir-se incomplet, l'amputació de l'ànima.

MIGUEL ANDRÉS
Yecla (Múrcia) 1982 —  miguelandres.com — @himiguelandres



— Incomplete —
[ Videoperformance, vídeo 16:9, 5:50 min. ]



Artista multidisciplinar afincada a Barcelona. Titulada en Estudis 
Superiors d'Interpretació (El Plató de Cinema) i monitora de Dansa 
Jazz (Orthos), compta amb formació en diferents disciplines.
Com a actriu/performer ha treballat amb artistes i companyies 
com La Fura dels Baus, FoolishPeople o Abel Azcona.
Els seus curtmetratges experimentals s'han projectat 
internacionalment, cal destacar-ne el MoMA. La seva obra 
investiga la percepció i la identitat a través de diferents mitjans 
com són les arts escèniques, l'audiovisual o el glitch art.

Sentient Ocean és un vídeo experimental sobre llenguatge
i comunicació, barreres socials i vulnerabilitat en una època
en la qual podem fer imatges HD amb qualsevol dispositiu mòbil. 
L'autora balla dansa butoh, és captada amb una càmera HD
i capturada de nou en vertical per un mòbil. Les imatges 
distorsionades i l'abstracció de la performance investiguen l'error i 
el soroll com una part poètica i orgànica de la tecnologia.

SABRINA RODRÍGUEZ
La Corunya 1980 —  sabrinarguez.com — @sabrinarguez



— Sentient Ocean —
[ Videoart, vídeo 16:9 en vertical, 4:28 min. ]





OBERTURA DIGITAL

La web manlleu.cat/mga
servirà d'aparador d'un vídeo que farà
les funcions d'inauguració i visita guiada.

A la mateixa web i al mateix temps,
s'obrirà un mapa interactiu que permetrà 
conèixer les obres i els seus autors i autores 
de primera mà.



VENDA D’OBRES

VISITES GUIADES

AGRAÏMENTS
A totes i a tots els artistes

que han cedit les seves obres,
i a les galeries 3 Punts Galeria i Artur Ramon Art.

A les persones propietàries
per la cessió dels seus locals.

A tots els comerços
que han col·laborat amb la mostra.

I a totes les persones
que visitaran la mostra durant aquests dos mesos.

Donada la normativa vigent, aquest any no podem oferir
el servei de visites guiades.

Adreceu-vos a la web manlleu.cat/mga
per accedir al vídeo d'obertura i mapa interactiu.

Si vols comprar alguna de les peces exposades,
contacta amb nosaltres a
info@arkhamstudio.com



CRÈDITS
Idea original i gestió d'espais:

OPE Manlleu
Ajuntament de Manlleu

Direcció:
Lluís Moreno

Producció:
Arkham Studio

Comissariat i disseny gràfic:
Pol Robles

Comunicació:
LaRita Comunicació

Retolació:
Vilapint

Electricitat:
Anglada Electricitat

Neteja:
Limpiezas Manlleu








