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MANLLEU GALERIA DART
MOSTRA D'ART
ALS APARADORS
Una galeria dart és un espai per
a lexhibició, promoció i venda dart amb
un període limitat dexposició.
Manlleu va convidar els seus ciutadans i
visitants a conèixer, viure i passejar
per una gran galeria dart a cel obert, la
MGA: Manlleu Galeria dArt.
De novembre 2014 a gener 2015 es van
instal·lar 10 exposicions col·lectives
dartistes de Manlleu en 10 galeries dart
efímeres, ubicades en espais comercials
buits, en venda o lloguer.
MGA va proposar un recorregut per aquests
10 aparadors que es van obrir al públic
els dies de les activitats i les visites guiades
programades, per poder contemplar
i conèixer lexposició i el mercat dart
dartistes manlleuencs i manlleuenques
de diferents disciplines.

MGA ha sigut una experiència de passejar
i gaudir. Un cop més, gràcies a la riquesa
social i artística de Manlleu.
MANLLEU en majúscula tot fent ciutat.
Entre tots hem fet dels locals en desús
una oportunitat.
MGA neix per quedar-se i per reinventar-se.
Benvingut catàleg, l'objectiu del qual
és recordar la vivència i l'emoció; posar
en valor la participació de tothom, artistes,
propietaris de locals, MAB Manlleu,
col·laboradors; donar a conèixer l'obra
d'artistes manlleuencs i continuar
treballant pel comerç, la cultura,
les persones i la ciutat.
Tot plegat, un plaer.

Betlem Parés

Coordinadora de l'Àrea de Serveis Persones
i Promoció Econòmica

Per a Arkham Studio i per a mi mateix
ha estat un privilegi formar part d'aquesta
MGA des del mateix moment de la seva
creació.
El concepte de Manlleu com a galeria d'art,
la creació del nom, la imatge, la selecció
d'artistes i peces, les visites guiades...
no només he tingut l'oportunitat de gaudir
com a professional, també he pogut sentir
la il·lusió dels visitants i he pogut donar
una mica de suport als magnífics creadors
que tenim a casa nostra.
S'ha de tenir molt present que tot això ha
estat possible gràcies a la suma d'esforços,
tant amb el personal de l'Ajuntament
com amb les brillants 180º.
Penso que la mostra de la passió que tots
plegats hi hem posat és el que es va poder
viure durant prop de tres mesos pels
carrers de Manlleu.
L'essència d'allò és el que intentem atrapar
en aquestes pàgines.
No és el mateix, però s'hi acosta o, com
a mínim, serveix de testimoni.
Durant aquests dies m'he guanyat el títol
de comissari. En el meu parer, desmesurat,
però tot un honor al capdavall.
Moltes gràcies per tot.

Pol Robles
Arkham Studio

Manlleu Galeria dArt ha estat una
daquelles experiències que fan de Manlleu
una ciutat especial, dinàmica i creativa,
capaç dapostar per propostes originals,
potents, aglutinadores i participatives.
Lobjectiu essencial del projecte era
enllaçar art i dinamisme comercial i crec
que el resultat obtingut ha estat excel·lent.
Duna banda, el MGA oferia la possibilitat
dexposar a artistes de gran talent
de la nostra ciutat en espais dimportant
trànsit ciutadà. I per altra banda,
saconseguia donar visibilitat a locals buits
per fer-los atractius i mostrar la seva
potencialitat comercial.
Com afegitó, apropàvem la creació artística
del talent local als manlleuencs
i manlleuenques, oferint-los cultura a peu
de carrer, en comerços buits reconvertits
en exposició itinerant. En definitiva,
una experiència sensacional que creiem
que ha de tenir continuïtat en el futur,
per la repercussió que ha tingut i pels
objectius assolits.

Àlex Garrido

Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manlleu
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SALA
JEFF KOONS
RAMON SURINYAC
SERGI CÀMARA

RAMON SURINYAC

Manlleu 1974  ramonsurinyac.com

Pintor.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat
de Barcelona el 1998.
Beca Erasmus a Saint Martin College
of Art and Design de Londres (1998).
Ha exposat a Barcelona, Madrid, Berlin
i altres ciutats europees.
Ha rebut el Primer Premi Artista Jove
Artexpo 2000 de Barcelona, i la medalla
d'honor al BMW Painting Prize els anys
2009, 2010 i 2011, entre d'altres premis i
reconeixements.
La fascinació que desencadenen els seus
treballs es deu al fet que observem multitud
de vegades la mateixa imatge a diferents
escales i amb diferents intensitats,
que es van reproduint fins a linfinit.
A la MGA exposa unes proves basades
en pintura paisatgística: dues fent servir
senyals de trànsit com a suport,
i una tercera que mostra una ruta d'ascens
a les muntanyes de Montserrat.

SERGI CÀMARA

Vic 1970  sergicamarapht.wordpress.com

Documentalista independent
Cofundador de Pandorafoto.
El seu treball se centra en les migracions
d'Àfrica cap a Europa i en els refugiats.
Des de 2004 combina la fotografia
documental amb el vídeo. Ha treballat
a països com Marroc, Algèria, Mali, Níger,
Nigèria, Rwanda, Albània, Iemen, Guinea
Bissau, Senegal, Colòmbia, Veneçuela,
Panamà, Haití, Equador, Sudan del Sud,
Brasil
Entre daltres guardons, ha estat finalista
OjodePez drets humans 2014
a PhotoEspaña i ha otingut la menció
especial del jurat fotopres09 de Fundació
La Caixa.
A la MGA exposa una part del projecte
Megalòpolis / les megaciutats i la seva
relació amb lésser humà.
Un treball elaborat a Sâo Paulo, Brasil,
que mostra la metamorfosi que pateix
lésser humà davant de lacceptació
del sistema capitalista i que dóna lloc
a la creació dun nou model désser,
que ja no es coneix a si mateix
i en destrueix l'herència natural rebuda.
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SALA
AI WEIWEI
EULÀLIA
SELLARÈS

EULÀLIA SELLARÈS
Vic 1985

Escultora de materials tous. També fa
instal·lacions i performances.
Va començar els seus estudis a lEartVic.
És llicenciada en Belles Arts a la UB
i especialitzada en escultura a la Universitat
dAtenes.
Ha participat en diverses exposicions
i projectes a Manlleu com "REimaginant"
a l'agost de 2014 a Can Patalarga,
o "Sinestèsia" a finals de maig a Can Puget.
A Vic, ha participat a l'exposició
"ArtComSom", presentada a la Biblioteca
Joan Triadú; en el projecte "Dones d'aigua",
guanyador de la Beca de Creació Artística
d'Aigües Vic, i en d'altres com Contemporary approaches to art a la galeria
Melanithros Art Space o Thermopolis
showcase a Atenes.
A la MGA exposa dues peces.
La primera són unes boles de gres blanc,
decorades amb terres sigul·lades
acolorides amb òxids, cuites en Pitfire i
embolicades amb malla de ferro oxidada
i altres materials.
La segona és I l'Aeròfoni: la reproducció
d'un tors de guix tractat amb una pàtina
de coure. L'amplificador del cap és de
metall treballat amb tall i plec.
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SALA
OSAMU TEZUKA
ÀLEX ROCA
CESC GRANÉ
GERARD BOSCH

ÀLEX ROCA (TENTACLE)
Manlleu 1977  tentacle.cat

Il·lustrador, animador i realitzador d'efectes
visuals.
Les seves influències com a dibuixant
van des de McBess fins a Pendelton Ward,
passant pels grans clàssics com Hergé,
Uderzo o Ibáñez.
Ha publicat dos còmics en línia, El Tentacle
i Planeta 612. El seu primer còmic en paper,
¿Dónde está el guionista? es va publicar
el 2013. És lautor de les il·lustracions
de la sèrie infantil Supernyaps de Grup62.
També ha treballat, entre d'altres,
per Estrella Damm, Lucasfilm, Televisió
de Catalunya, Catalunya Caixa i Editorial
Planeta. Ha participat en el vídeos virals
d'Españistán, d'Aleix Saló i en la pel·lícula
Hijos de las Nubes, produïda i protagonitzada per Javier Bardem, guanyadora
d'un premi Goya al millor documental.
El seu primer curtmetratge com a director,
Balisa, va guanyar el premi Orson Welles
als millors efectes especials del festival
Julius.
A la MGA exposa una sèrie d'il·lustracions
inspirades en l'univers de La Guerra
de les Galàxies, amb el seu característic
estil proper i desenfadat.
Cada obra és com la imatge promocional
i turística d'un indret de la saga
de George Lucas.

CESC GRANÉ

Vic 1981  ceskills.com

Il·lustrador digital amb una col·lecció
de personatges i iconografia inspirats
en l'estètica japonesa dels art toys.
El seu imaginari està habitat per un abundant ventall de personatges a través
dels quals construeix mons eteris i elabora
narratives oníriques i positives.
Treballa de freelance combinant treballs
per encàrrec i projectes personals amb
exposicions de les seves últimes obres.
A l'estiu de 2012 va viatjar durant deu
mesos pel voltant d'Àsia, fins que va decidir
establir-se al Japó. Al llarg de 18 mesos
a Tòquio, va conèixer l'estil de vida japonès
actual, i va poder descobrir alguns
dels detalls ocults dins d'aquesta fascinant
cultura: el tipus de detalls que existeixen
més enllà dels estereotips que arriben
a Occident i de les impressions que
es podrien percebre com a visitant.
Durant la seva estada va continuar
perfeccionant el seu llenguatge visual
i va evolucionar els seus personatges
per a la seva primera exposició individual
a Tòquio, l'agost de 2014, on va presentar
trenta il·lustracions.
A la MGA exposa part d'aquestes peces,
inspirades en els Yokai, una classe
de monstres sobrenaturals del folklore
japonès. Apareixen, desapareixen i fins
i tot canvien de forma. Per això, són gairebé
impossibles de classificar i les seves
possibilitats són infinites.
Són éssers molt respectats que utilitzen
els seus poders segons la seva naturalesa
i objectius. Alguns són venerats i daltres
temuts.

GERARD BOSCH
Vic 1982

Artista plàstic especialitzat en l'ús de teixits.
Va cursar estudis de cicle formatiu
de grau superior en les especialitats
d'escultura, d'arts aplicades al mur (pintura)
i d'il·lustració.
Actualment porta a terme diferents
projectes propis i també col·labora
amb artistes com Toni Casals, Arnau V.,
Jordi S., Eloi Casadeval i el Col·lectiu Artístic
La Solitària.
Alguns d'aquests projectes, sempre
al voltant de la creació plàstica
són col·leccions de ninots de roba tant
per a nens com per a adults, fundes,
moneders, postals, cartells, quadres
de petit format, alguns contes il·lustrats
i infografies abstractes.
A la MGA exposa una sèrie de ninots
de roba.
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SALA
DAVE McKEAN
JACOB CABEZAS
MARTÍ SERRA
(dsorder)

JACOB CABEZAS
Vic 1981  blaufosc.com

Dissenyador, animador i il·lustrador.
Ha exposat per diversa geografia catalana
i a Torí, Itàlia.
Ha explorat diferents llenguatges artístics,
des de tècniques digitals fins a mitjans
més convencionals. Artísticament
ha retornat a la pintura i experimenta
amb la fotografia.
A la MGA exposa dos retrats.
El retrat és un camí molt explorat i ell
intenta aportar el seu punt de vista amb
una mirada contemporània.
Segons Jacob, el repte principal és
desxifrar l'ànima del subjecte i desfragmentar la seva personalitat, després
analitzar quines eines i mitjans utilitzar per
plasmar de la manera més directa aquesta
idea.
El resultat final ha de posseir identitat
pròpia i no ha de ser tan sols la mera
representació realista d'una cara.
Per a ell, el més important de tot el procès
creatiu és la part que hi ha abans de pintar
sobre la tela.

MARTÍ SERRA (dsorder)
Barcelona 1982  dsorder.com

Dissenyador gràfic i il·ustrador.
Va estudiar il·lustració i va començar
a treballar en diferents estudis i agències
de Barcelona, i a crear projectes propis
com a Dsorder, per mostrar el seu estil
personal.
Va créixer a Manlleu fins que es va
traslladar a Barcelona per perseguir el seu
somni.
Influenciat per les feines de David Mack,
Russ Mills, Ashley Wood, Sergio Toppi,
Alex Trochut, Scott Hansen i estudis com
Siscott, Mydeadpony, Psyop, Vasava,
Inocuo, Valistika entre milers d'artistes,
ha treballat com a freelance per a diferents
agències i marques com Hard Rock,
Amnesia, Ushuaïa, Montana, Contrapunto,
Colacao, TV3, Louis Futon, intergalactic,
Cdmmon, Florida135, elrow, MonegrosDF,
Binalogue.
Alguns dels seus treballs han estat
publicats en llibres, revistes i blogs
de disseny com Victionary, 190º Magazine,
Vip Style, Neo2, Computer Arts, Belio
Magazine, Offf Festival, 40Fakes, Juxtapoz
i Fromupnorth.
A la MGA exposa una mostra
de la col·lecció "Seasons", on plasma
les expressions de diverses noies mostrant
estats d'ànim segons les estacions de l'any.
Els tocs de color, la naturalesa escollida
i les mirades de les muses, són essencials
per definir el missatge de "Seasons".
També hi ha dues obres de la col·lecció
"Sauvage". Són proves dutes a terme amb
tinta xinesa, en les quals buscava
l'expressió en la taca i la soltesa en el traç.
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SALA
H.R. GIGER
JORDI TAÑÀ
MARC TAÑÀ

JORDI TAÑÀ
Vic 1977

Pintor i dibuixant.
Ha estudiat pintura a lEscola dArts
de Vic
Ha publicat en varis fanzins dabast estatal
(L.S.D., The Sorden, Malfeito, Vinalia Tripers).
És membre fundador del Col·lectiu Artístic
La Solitaria, on ha participat en diverses
exposicions col·lectives; "Accions, Visions
i extorsions" (2007), "Martirium" (2009),
"La descomposicio de les violetes" (2009)
o "Sakai No Hakai" (2010) sobre lescriptor
japonès Yukio Mishima.
En ocasions ha format tàndem amb el seu
germà Marc en les exposicions "Entartete
Kunst" (2007), "Entartete Kunst: Duto
y Kisha" (2008) i "Entartete Kunst: Chicken
Skin" (2010).
També sha autopublicat el llibre Perdone
Señora, ¿tiene usted algo fálico?,
fruit de lendinsament en lambient fetitxista
i sadomasoquista i la coneixença
de diverses personalitats d'aquest àmbit.
Així, arriba a tenir obres exposades als
clubs Rosas 5 o el Fetish Café, don també
nhan sortit dues exposicions: "Ara vull ser
el teu gos" (2012) i "Orgasmes a fuetades"
(2015).
Actualment també codirigeix el programa
de ràdio LHora del Llop a Ràdio Manlleu.
A la MGA exposa tres retrats dedicats
a figures del cinema de terror, el submarí
groc dels Beatles atacat per un monstre
marí, i una sèrie d'obres sobre el món
del sadomasoquisme.

MARC TAÑÀ

Manlleu 1982
issuu.com/entartetekunst/docs/entartetebuk

Pintor i dibuixant.
Ha estudiat arts aplicades al mur a lEscola
dArt de Vic i a la Massana de Barcelona,
on també ha estudiat gravat.
Ha assistit a cursos monogràfics a l'Escola
d'Art de Torelló i a La Farinera de Vic.
És membre fundador del Col·lectiu Artístic
La Solitària, de Manlleu, i de l'associació
d'exalumnes i professors de l'Escola d'Art
de Vic, EXARTVIC.
Ha participat en exposicions tant
col·lectives com individuals a Manlleu, Vic
i Girona.
Darrerament també participa en programes
radiofònics a l'emissora local, codirigint
el programa L'Hora del Llop.
De percepció figurativa, es mou entre
el surrealisme i l'expressionisme
per representar un món oníric personal,
poblat per personatges portats d'una altra
realitat.
A la MGA exposa unes obres on el cos
humà és el centre, en jocs amb la forma
fìsica, com la percepció del que té d'ell
mateix i la manera en què es construeix
el seu entorn.
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SALA
VIRGINIA WOOLF
ESTER TARABAL
MARTINA
TARABAL

ESTER TARABAL
Vic 1990  estertarabal.com

Il·lustradora i tatuadora freelance.
Ha estudiat Belles Arts a la Universitat
de Barcelona (2007-2013), especialitats
de dibuix i gravat, i ha fet Erasmus
a Hèlsinki (2012).
Ha participat en diverses exposicions,
entre elles "Hong Kong Graphic Art Fiesta"
(Hong Kong, Xina), "Sense Títol'11"
(Facultat de Belles Arts, Barcelona)
i "Humanimal" (Casino de Vic).
Ha treballat en un estudi de tatuatges fent
dissenys durant 7 anys.
A la MGA exposa diferents obres que
es mouen entre el dibuix figuratiu
i el disseny de formes geomètriques,
properes als mandala o als calidoscopis.
La majoria d'aquestes peces estan fetes
a partir de bolígraf. Algunes afegeixen
components de collage, com flors seques.

MARTINA TARABAL

Manlleu 1986  martinatarabal.tmblr.com

Il·lustradora i pintora.
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat
de Barcelona. També ha cursat
un Postgrau dIl·lustració (BAU) i un Màster
de Disseny Gràfic (EINA).
Ha participat en diverses exposicions
col·lectives al Japó (al Museu del Paper
dAoya), a Múnic (en el marc del Goldener
Kentaur), a Brussel·les, a Barcelona
i a Manlleu.
El curs 2011-12 va rebre lAjut a la Jove
Creació dArts Plàstiques Felícia Fuster
per la disciplina de gravat.
Ha fet il·lustracions per a la revista
Veintitrés (#1) i el llibre 10000 tardes
(Associació Tapís).
A la MGA exposa diversos retrats
de personatges fets amb llapis de grafit i
llapis de colors. La majoria són persones
inexistents, inventades. El fet que l'autora
hagi deixat els ulls en blanc, doten
els personatge d'un aire inquietant
i d'estranyesa.
Cal destacar el retrat del cap, separat
del cos, de la seva germana Ester, per al
qual ha fet servir pa d'or per representar
la sang que brolla.
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SALA
WILLIAM KLEIN
XEVI VILAREGUT
GRUP FOTOGRÀFIC
MANLLEU

XEVI VILAREGUT

Manlleu 1968  xevivilaregut.com

Fotògraf, formador, gestor del color
i assessor en tractament digital
de les imatges.
Va començar a fer fotos l'any 1987,
de manera autodidacta al principi,
i amb l'ajuda dels membres del Grup
Fotogràfic Manlleu va començar
a assimilar moltes de les tècniques
en fotografia clàssica-química.
Amb el nou segle es va iniciar
en les tècniques digitals, que passen
a formar part del seu modus operandi.
Ha fet exposicions diverses de manera
col·lectiva i individual.
Ha obtingut diversos premis fotogràfics
i ha estat nomenat Artista Reconegut
per la Federació Catalana de Fotografia
"AFCF".
A la MGA exposa diverses fotografies
que van des del retrat d'estàtues humanes,
fins a les imatges més conceptuals,
passant per una panoràmica de 360º
que mostra un espai.

GRUP FOTOGRÀFIC MANLLEU
gfmanlleu.org

Fundat el 1982, és una de les associacions
fotogràfiques més actives de Catalunya,
i l'entitat fotogràfica amb més projecció
internacional del nostre país.
Els seus gairebé 100 socis mantenen
regularment entrevistes, sortides
i projectes de col·laboració audiovisual,
d'arreu de Catalunya.
Destaquen l'exposició "Manlleuencs",
el projecte fotodiari.cat, l'homenatge
a Michio Hoshino i Rigmor Mydtskov
o "L'arbre de nadal (Weihnachtsbaum)"
de Franz Listz, aquest últim projectat
al Monestir de Pedralbes.
A la MGA podrem veure peces de diferents
dels seus integrants: retrat, nu, paisatge...
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SALA
FRANCIS BACON
JUAN VAREA
TALLER DART
JUAN VAREA

JUAN VAREA
Logroño 1956

Pintor i docent.
Llicenciat en Belles Arts a Barcelona.
El 1986 inaugura la seva pròpia escola
de Pintura a Manlleu amb la fundació
Caixa de Manlleu.
Actualment Varea té el seu propi Taller
dArt Juan Varea.
Des de 1974, exposa per tot Espanya
(Barcelona, Saragossa, València, Vitòria,
Madrid, Vic, Olot, Ripoll, Sabadell, Pollença,
Logroño, Tudela, Castelló, Sitges,
Tarragona, Alquézar.) i participa en diverses
sales internacionals de França.
Des de fa 25 anys compagina la pintura
amb lensenyament.
La seva pintura impressionista i alhora
fuavista, construeix amb el color,
pinzellades fresques i carregades de pasta,
amb un resultat de vegades agressiu
pel joc del color i la llum.
A la MGA exposa dos olis i un dibuix
al carbó.
Els olis són Gran pi, pintat a Regla del Pinar,
Chipiona; i Dona al sol al barranc.
El dibuix porta per títol Malenconia.

TALLER DART JUAN VAREA
Juan Varea fa gairebé 30 anys que exerceix
de professor dart a la ciutat de Manlleu.
Després de 25 anys al capdavant
de lEscola de Dibuix i Pintura Fundació
Unnim, el 2011 obre el seu propi taller dart
a Manlleu.
El taller té actualment més de 60 alumnes
entre nens i adults.
Simparteix ensenyament de diferents
temàtiques artístiques de dibuix, pintura
i modelatge.
També fa preparació per als estudis
de belles arts i arts i oficis.
Els alumnes que exposen a la MGA
són Josepfine Álvarez, Anna Estruch,
Trini Ordoñez, Araceli Almedina,
Josefina Carrera, Judit Roquet, Manel Riera
i Núria Casajoana.
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SALA
DAMIEN HIRST
ALBERT PLA
ALEIX FONTSERÈ
JOAN CLOTA
PEP DOMÈNECH
TERESA BENET
TONI CASALS

ALBERT PLA

Manlleu 1972  fildeferro.blogspot.com

Creador dobjectes a partir de material
reciclat.
Fundador de lempresa Fildeferro
per treballar el ferro amb una visió
més artística.
És creador del producte Transformat,
un projecte vinculat a la Fundació MAP
de Ripoll, una entitat social sense afany
de lucre compromesa amb les persones
i per a les persones amb capacitats
diferents.
A Transformat es creen peces úniques
a partir de diferents materials per reciclar,
donant-los un toc artístic i tornant-los
a la vida quotidiana.
A la MGA exposa un divan, una butaca,
un llum de peu, un mirall i dues piques,
tot elaborat amb el seu estil que evidencia
la segona vida dels objectes que formen
aquestes creacions.

ALEIX FONTSERÈ
Vic 1962  aleixfontsere.cat

Escultor de material reciclat.
Té una llarga trajectòria en el món
de lartesania amb el reciclatge: fa testos,
jardineres, centres de taula i altres objectes
decoratius i dús quotidià.
Darrerament ha creat escultures a partir
de plaques rebutjades de metall.
A la MGA exposa una vaca, uns xais
i uns garrins.

JOAN CLOTA

Vic 1972  mirapensaisent.wordpress.com

Pintor, dibuixant i fotògraf.
Format com a pintor a la Facultat de Belles
Arts de Barcelona i a lEscola dArts de Vic.
Gràcies a la fotografia ha descobert
un nou llenguatge que sent com a propi.
Investiga i crea paisatges dànima i escenes
molt personals amb la llum com a eix
vertebrador. Busca la bellesa en les coses
més insignificants i banals, i les dignifica
i eleva a la categoria poètica.
El seu llenguatge és gairebé pictòric
i reinventa la realitat a través de fotografies
que evoquen, que transporten i que fan
somiar. Aposta per la calidesa i la subtilesa
per generar mons que prenen cos i forma
a través de lobjectiu. Petites realitats
quotidianes en clau de poesia.
A la MGA exposa tres peces.
Una és blava, atmosfèrica i crea la il·lusió
d'un paisatge interior a través de la il·luminació d'una bossa de plàstic. Recrea
un món latent d'introspecció que batega
sabent que la llum mai s'apaga. Una llum
de migdia que modula cada arruga fent
palesa la fragilitat.
La segona peça és més intestinal, igual
de poètica però més visceral. És la troballa
d'un racó amagat en les entranyes
que revela formes orgàniques, un moment
de tendra suavitat, una carícia,
unes textures que abriguen i fan pessigolles
a la vegada.
I la tercera peça és una distorsió
de l'abecedari, una al·legoria a la dansa
invisible de les lletres que es diverteixen
quan ningú les veu. Un moment estètic
i lúdic de les nostres grafies quotidianes.

PEP DOMÈNECH
Manlleu 1957  dobeart.com

Escultor.
Va estudiar a lEscola Municipal de Dibuix
i a lEscola dArt de Vic.
Ha exposat a Manlleu, Vic, Prats
de Lluçanès, Manresa, Granollers,
Casavells, Barcelona, Girona, Terrassa,
Lleida, Tarragona, Mollet del Vallès, Madrid,
Vitòria, Calatorao, Saragossa, Niça, Berlin
i Andorra.
Té escultura pública a Manlleu, Corea
del Sud i a lAgrupació Astronòmica
dOsona, també a la col·lecció
de la Fundació La Caixa, al Museu
de Maquetes de Sicília, a lempresa Monells,
a la col·lecció de Sergio Sánchez
i a la de Miquel Gaspar.
També ha col·laborat amb diversos artistes
i associacions.
A la MGA exposa tres escultures fetes
a partir de metalls i fusta.

TERESA BENET

Barcelona 1961  dobeart.com

Pintora.
Va estudiar a lEscola dArt de Vic.
Fa trenta anys que porta a terme
exposicions individuals i col·lectives.
Ha passat per diferents galeries i sales
dart: Can Puget, Caixa Manlleu, El Morter,
la Font 23, Escola dArt, galeria Susany,
galeria Introit i el Casino de Vic, Centelles,
Sala Cal Bach de Prats de Lluçanès.
També ha exposat en daltres sales dart
de fora de la comarca d'Osona: Ripoll, Olot,
galeria Tertre Mataró, galeria El Quatre
i AB de Granollers, La Casa Elizalde, galeria
Maria Villalba Barcelona; galeria Marta
Sanromà Tarragona, galeria Cal Talaveró
Lleida, i ha participat en exposicions
col·lectives per Andorra i Berlin.
Fires: Arte Santander, amb la galeria AB
de Granollers i Art Jonction; Niça,
amb la galeria Sergio Sánchez de Manresa.
L'any 2004 va elaborar el cartell de Festa
Major de Manlleu.
A la MGA exposa tres pintures de temàtica
orgànica i tons terrosos, de proporció molt
vertical.

TONI CASALS
Vic 1970

Artista abstracte.
Va estudiar Belles Arts i a lEscola de Dibuix
de Manlleu.
Té també estudis autodidactes.
Ha exposat en diverses sales d'àmbit local
i comarcal.
En l'actualitat dibuixa i pinta obra
de caràcter abstracte i experimenta
en el tema forma, posant especial atenció
a la creativitat formal abstracte
experimental.
A la MGA exposa tres dissenys abstractes
basats en la digitalització i repetició
de diferents gràfics.
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PEP BONET

Manlleu 1965  bonetsubirats.com

Pintor.
Va estudiar Arts Aplicades a la Llotja
de Barcelona, s'especialitzà en dibuix
publicitari.
Ha exposat i ho segueix fent a Catalunya,
a la resta de l'Estat espanyol i a diferents
llocs de lestranger.
La seva obra parteix duna realitat que
es va desfent i distorsionant al llarg
del procés creatiu, però al mateix temps
disposa dun traç definit i de fàcil
comprensió, seguint la seva primera
impressió de la realitat.
A la MGA exposa diverses peces
que combinen la pintura amb el collage,
i que reflecteixen diferents escenes
urbanes.

RAMON GENERÓ
Manlleu 1965

Pintor.
Durant els anys 1984 al 1990 va participar
en diversos concursos de pintura ràpida
i certàmens i va aconseguir una quarantena de premis. A partir de llavors va deixar
de participar-hi.
Les seves obres shan pogut veure a Vic,
Barcelona, Madrid, Sevilla, Màlaga, Girona,
Palma de Mallorca, La Corunya i també
a Portugal, Itàlia, Àustria i Japó
Autor de diversos cartells, entre els quals
destaca el de la Volta Ciclista a Catalunya
lany 2004, així com portades de llibres,
publicacions i litografies.
A la MGA exposa bodegons, una temática
inusual en la seva trajectòria, i una sèrie
de llenços en forma de cantoneres,
una novetat que obre unes noves
possibilitats respecte als formats
tradicionals.

AGRAÏMENTS
Gràcies a totes i a tots els artistes que han
cedit les seves obres per a aquest projecte.
Volem agraïr també a les persones
propietàries la cessió dels seus locals.

CRÈDITS
Idea original, coordinació,
gestió d'artistes, espais i activitats:
OPE Manlleu
Ajuntament de Manlleu
Direcció artística i comissariat:
Arkham Studio
 arkhamstudio.com 
Ambientació despais:
180º
 180graus.cat 
Fotografies:
Xevi Vilaregut
 xevivilaregut.com 
Arts escèniques i musicals:
Escola Municipal de Música de Manlleu
Grup Fotogràfic Manlleu
Elisenda Collelldemont
Mireia Roca
Clara Ferrer
Jaume Sangrà

10 galeries,
25 artistes
i més de 100 peces
en un projecte
que combina
comerç i cultura
en un marc
contemporani

