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MGA'17
MANLLEU GALERIA DART
MOSTRA DART ALS APARADORS

Del 28 d'octubre al 8 de gener, els locals comercials en desús
tornaran a prendre vida en la quarta edició de la Manlleu Galeria dArt,
una mostra amb lobjectiu de dinamitzar els locals comercials que
han quedat sense activitat.
MGA dona visibilitat a artistes emergents i consolidats. És una mostra
de pintura, escultura, ceràmica, fotografia, i la novetat denguany:
videoinstal·lació.
Seguint la línia de l'any passat, el dia 28 dedicarem un jornada a l'art
contemporani, un punt de trobada on els artistes més conceptuals
de la mostra ens explicaran el seu procés creatiu, dinarem al Museu
del Ter i acabarem amb la ja habitual visita guiada, que aquest any
conclourà amb una performance creada expressament per a la MGA.
Durant el mes de desembre i el primer cap de setmana de gener,
lEspai Express de la plaça Fra Bernadí tornarà a acollir el Mercat dArt,
que aquest any dona especial rellevància als artistes que participen,
o han participat, a la MGA.
Més iformació a www.manlleu.cat/mga

MGA 2017 evoluciona i es transforma any rere any com a acció
sociocultural que uneix l'art i el comerç, que apropa lart contemporani
a la ciutadania, amb els aparadors com a les sales dexposició. Alhora,
la MGA millora la continuïtat urbanística del teixit comercial
i contribueix a la dinamització del comerç local de Manlleu.
Aprofitem aquest espai des de lOPE Manlleu de lAjuntament per fer
una mirada cap a fora i una mirada cap a dins del projecte en aquesta
quarta edició.
La mirada cap a fora és un agraïment a la participació dartistes
i propietaris de locals en un projecte conjunt, on cadascú té objectius
diferents i alhora complementaris. També un agraïment a lacollida
de la ciutadania i dels empresaris del comerç en una proposta cultural
arriscada i oberta.
La mirada cap a dins ens porta a parlar principalment de dues mirades
internes. La primera és lexperiència dèxit de la MGA com a projecte
de cooperació públicoprivada entre Arkham Studio i lOPE Manlleu.
La cooperació és desitjable en aquells projectes i en aquelles polítiques
públiques locals en què el treball conjunt complementa i millora
la proposta. Destaquem de la cooperació de la MGA la definició
de funcions de cadascú, el treball de confiança mútua, el respecte
a la professionalitat i especialitat de cada actor i el compartir objectius
de polítiques culturals, comercials i de territori. La segona mirada
interna és la millora que proposem enguany, lencaix amb un nou
actor, el MAB Manlleu, el qual ens proposa de fer de prescriptor
del projecte i dactor actiu.
Fem cultura, fem comerç, fem ciutat i territori.
Esperem que us agradi i el gaudiu.
Betlem Parés

Coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica
Ajuntament de Manlleu

El nostre entorn ens defineix.
Els nostres edificis, les nostres cases, els nostres locals comercials
són els escenaris que ens acompanyen dia a dia.
Amb el pas del temps es modifiquen i s'adapten a les nostres
necessitats: canvien els colors i les formes, també la funcionalitat.
Alguns inclús desapareixen.
Tots, presents o desapareguts, en ús o en desús, són un testimoni
de la nostra història, del nostre caràcter; ens representen tal com
nosaltres els representem a ells.
Cada acte té una possibilitat potencial de deixar una empremta
que perduri en el temps. Records que marcaran el territori durant molt
temps, o que s'oblidaran en uns pocs dies.
Fa tres anys que organitzem la MGA, i estem a punt d'encetar el quart,
posant en valor locals, edificis i carrers de Manlleu en un recorregut
sensorial de qualitat.
Pensem que aquesta mostra té prou potencial per deixar una empremta
al nostre territori.
Benvinguts una vegada més a la MGA.

Arkham Studio
Organitzadors
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REF. 0902122DG4500S0001KB

ANTONIO CLAVIJO

UTM 42.0003835,2.2822653

446 msnm

ANY 1920

PL. FRA BERNADÍ, 32-33

LLOGUER

667 50 91 27 - 93 513 35 24

Local de 95 m2 dividits en 3
espais, més dos banys,
un traster i recepció.
Calefacció i aire
condicionat.

ANTONIO CLAVIJO

Barcelona 1973  primogabbiano.blogspot.com

Artista visual i músic experimental de Barcelona, quan treballa
amb sons signa amb el nom de Primo Gabbiano. Comparteix
la seva faceta artística amb lorganització de festivals i mostres
dart contemporani.
El vídeo és el seu mitjà predilecte i la instal·lació la millor forma
de ser exhibit. Utilitza preferiblement tecnologia analògica
i materials reciclats per mostrar aquesta realitat sintètica
que només el vídeo copsa.
PENJAR CINC TELEVISORS és una instal·lació de vídeo en la qual
una sèrie de televisors i reproductors de DVD són suspesos
a laire. La imatge que penja podria ser una metàfora del nostre
món, líquid, en trànsit, inaprehensible per moments. Però a l'Antonio
li agradaria quedar-se amb la més pura literalitat del fet:
la suspensió de lelectrodomèstic. A partir daquí, la curiositat;
veure el plàstic tibant, el color del vídeo analògic, la persona
reflectida a laparador, lombra del televisor quan arriba la nit...

OBRA

EXCLUSIVA
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REF. 0701001DG4500S0004IM

EDUARD CRISPI
JUANMA ORTA

UTM 41.9994242,2.2805246

446 msnm

ANY 1951

C. SANT JAUME, 3

LLOGUER

667 50 91 27 - 93 513 35 24

Local de 70 m2 amb dos aparadors
en zona de pas molt visible.
Disposa d'una sala gran,
un bany i un despatx
o magatzem.

EDUARD CRISPI
Barcelona 1966  eduardcrispi.com

Des de petit va tenir afició a la fotografia. Als deu anys li van
regalar una Olympus EE-2, que ara forma part de la seva col·lecció
de càmeres antigues. Des daleshores, no ha deixat mai la càmera
de costat.
Principalment fa fotografia de paisatge. Passa força temps fent
activitats esportives a la munyanya i la càmera va sempre amb
ell. En entorns urbans li fascina fer retrat a les persones que es
troba.
Durant els seus viatges arreu del món ha buscat sempre fer retrats
de persones. Busca persones amb mirades que expliquen una
història. Abans de fer la fotografia sempre intenta tenir una petita
xerrada amb el subjecte, la qual cosa li dona certa idea de com
és. Li agrada imaginar la vida que aquella persona hagi pogut
tenir: pors, alegries, patiments, etc.

JUANMA ORTA
Terrassa 1970  juanmaorta.com

Per a en Juanma, la fotografia és una forma d'expressió personal
i no tant una manera de documentar la realitat. Actualment està
experimentant amb tècniques "analògiques", moltes de les quals
amb més de 100 anys d'antiguitat. Aixo li permet intervenir d'una
manera més directa en el procés creatiu i prendre decisions
estètiques en tots els punts del recorregut. Traballa temàtiques
molt diverses, com el retrat, nu, bodegó, però també reportatge
i fotografia de natura.
Exposa dues fotografias realitzades amb càmera de gran format
de 8x10 polzades. Són dues còpies per contacte, és a dir: el que
s'obté és d'una mida idèntica a la mida del negatiu. La imatge
s'ha creat sobre paper Arches, impregnat en un cas amb una
solució de plata (kalitipia) i en l'altre amb una solució de pal·ladi.
Les dues tècniques es van descobrir a finals del s. XIX i generen
una gradació de grisos de gran bellesa i estabilitat temporal.
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REF. 0602017DG4500S0001BB

FRANCES DARANAS
SANDRO SOLSONA

UTM 41.999607,2.2803033

446 msnm

ANY 1882

C. SANT JAUME, 8

EDIFICI
EN VENDA
609 87 55 28 - 699 45 07 26
Habitatge de dues plantes
amb local comercial, garatge
i persianes automàtiques.

FRANCESC DARANAS
Banyoles 1958

Va estudiar pintura durant un any a l'Escola d'Art de Sant Joan
de les Fonts, més tard es va graduar en Il·lustració a l'Escola d'Arts
i Oficis de Barcelona (La Llotja). També treballa el gravat, i fa
classes de dibuix i pintura al seu taller.
Els seus inicis van ser en l'abstracció, però des de fa bastants
anys la figuració és part indispensable en els seus treballs, li ajuda
a poder "explicar" la no comunicació -aparent- que pugui resumir
una època, un sentir, un temps.
En totes les obres de Francesc Daranas hi ha un procés semblant
que es podria resumir en dues parts: la passional, la dels esbossos
i dibuixos preparatius que, partint d'una idea emboirada, el porten
a descobrir, a estimar...i una segona part (li agrada dir-li "pressional")
més concreta, ja sobre el suport definitiu, on el dubte i la certesa,
amb totes les seves variants, hi són presents.

OBRA

NOVA
MGA 2017

SANDRO SOLSONA
Sao Paulo 1964  sandrosolsona.com

Brasileny d'origen català, es dedica a les Belles Arts des de 1996.
Amb 16 anys va començar a treballar amb animació. Sis anys
després va fer de director d'art i director creatiu en agències
de publicitat. L'any 2004 es va instal·lar a Barcelona i va entrar
a formar part del TPK ART I PENSAMENT CONTEMPORANI.
Allà torna als seus inicis com il·lustrador dels 80 i recupera
l'aerografia com a tècnica predominant.
La manera de procedir en el treball d'aquest autor redunda
en contrastos: davant de la humilitat del suport, palets de fusta
trobats, el virtuosisme minuciós en la representació; la qualitat
vaporosa que delata la tècnica aerogràfica ressalta la contundència
industrial del palet.
MY HOLY FRIENDS és l'evolució cap a un diàleg amb la tradició
iconogràfica ortodoxa, que sembla tenir lloc d'una manera gairebé
natural i orgànica, coherent amb el aspectes intrínsecs de l'obra
de Solsona.
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REF. 0901531DG4500S0001FB

DAREGALL
NATHALIE REY
JOSE LUIS G. TERCERO

UTM 41.9988959,2.2834328

445 msnm

C. VERGE DEL PILAR, 2-4 BXS.

ANY 1938

VENDA
LLOGUER
93 851 21 00

Local de 80 m2
amb possibilitat de
fer particions.

DAREGALL

Aiguafreda 1975  daregall.com

Daregall utilitza la pintura com a catarsi, partint duna base
professional en el camp de les arts visuals, principalment vídeo
i fotografia digital. La seva obra està centrada a explorar
un llenguatge estètic a través dun diàleg directe amb lespectador
en forma de retrats o situacions extremes, ja siguin de polítics,
futbolistes, devots religiosos, boxejadors, músics o el cinema,
entre daltres.
Així, la composició de la seva obra no es fonamenta simplement
en una virtut sinó en una necessitat daportar una altra mirada
duna societat artificial creada per la saturació dinformació.
La sèrie de LUCAS consta de 22 peces en acrílic sobre tela.
El perfil del protagonista va ser concebut com a mirall del rol
que juga la generació de joves actuals, també coneguda
com a millenials. És un hipster de províncies que està atrapat
en una espiral de decadència a la gran ciutat.

NATHALIE REY

Saint Germain en Laye (França) 1976  nathalierey.com

Artista francesa afincada a Barcelona des del 2006.
La seva obra, eclèctica pel que fa a la tècnica, segueix una mena
de fil narratiu des de fa anys, que oscil·la entre episodis
de la Història més o menys contemporània i esdeveniments
de la vida de la mateixa artista. Així, es va generant un paral·lel
torbador entre els drames de la Humanitat i les ferides individuals.
TAS N°14 forma part d'una sèrie de vint obres que mostren
objectes (i éssers) apilats, sempre de la mateixa forma.
La sèrie va començar amb referències més dures dels presoners
d'Abu Ghraib o els cadàvers dels camps de concentració, per
derivar llavors cap el tema de la infantesa, amb apilaments
de joguines de l'artista que va trobar quan va buidar la casa
de la seva àvia.
Els aneguets de TAS N°14 són l'excepción ja que Nathalie Rey els
va trobar en una platja del Maresme després d'una tempesta...

JOSE LUIS G. TERCERO
Barcelona 1967

Pintor i artista visual. Llicenciat en Belles Arts per la UB. Exerceix
de professor de secundaria i batxillerat. També fa d'agent cultural
amb lorganització dexposicions. Va ser president de lantic Ateneu
Artístic, Científic i Literari de Viladecans. És membre de diferents
col·lectius dartistes a Barcelona i lHospitalet i soci fundador de
LaFutura, associació artística i cultural de Barcelona.
La seva mare li deia que abans de ser pintor, ja pintava.
A més de la pintura treballa amb dibuix i amb vídeo.
Últimament el seu treball gira al voltant de dos eixos ben
diferenciats pel que fa al tema i l'estil: les construccions ancestrals
en pedra seca (cabanes, fites i murs) com a homenatge a la terra
dels seus avantpassats, La Manxa, i la carn de grans animals
oberts en canal penjats a lescorxador.
La bellesa dallò que en ocasions pot generar certa repulsa.
Allò bell i carnal!
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REF. 0902012DG4500S0001BB

STEFANIE HERR

UTM 41.999089,2.2832677

445 msnm

C. DEL PONT, 41

ANY 1880

VENDA
LLOGUER
649 40 90 69

Local comercial
amb pati interior
i lavabo.

STEFANIE HERR
Frankfurt 1974  stefanieherr.com

Llicenciada en Arquitectura Superior per la Technische Universität
de Berlin. L'any 2002 s'afinca a Barcelona i comença la seva
carrera professional com a arquitecta. Des del 2007 traballa com
a artista visual. La seva obra, resultat d'un minuciós procés manual
de tall i ensamblatge de plànols de cartró, fusiona l'escultura
i la fotografia en un llenguatge innovador, on la fotografia, abans
aferrada al plànol, surt a la conquesta de l'espai.
Formada per sis bodegons de caça contemporanis, l'obra Happy
Hunting Grounds pretén obrir una reflexió crítica sobre el model
actual de producció, distribució i consum d'aliments, i la mercantilització cada vegada més agressiva del nostre entorn natural.
Envasats en safates de poliestirè imprès a quadres Vichy (estampat
associat per antonomàsia amb l'estètica campestre), els cadàvers
ressuciten enmig del seu nou hàbitat, on el supermercat deixa
de ser vedat de caça exclusiu del consumidor modern.
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REF. 0903608DG4500S0001JB

ROGER COLL

UTM 42.0001335,2.2829971

448 msnm

ANY 1930

C. DEL PONT, 13

VENDA
LLOGUER
93 889 11 41

Edifici de 3 pisos amb baixos
comercials de 133 m2
i dues plantes superiors
de 63 m2.

ROGER COLL
Badalona 1979  krasznai.co.uk

Ha estudiat arquitectura tècnica a la Universitat ETSA La Salle
Barcelona, Escultura a lEscola Superior de Disseny i Art Llotja
Barcelona i ceràmica a lEscola Forma Barcelona.
Lany 2009 va obtenir una beca descultura de la Generalitat
de Catalunya per treballar com a assistent de Jiri Geller a Hèlsinki.
A la tornada va iniciar el projecte personal de ceràmica Krasznai.
La ceràmica, la música i la gastronomia són molt pròximes
en tècnica i actitud. L'enfocament a l'hora de fer una col·lecció
de ceràmica és similar a fer un àlbum o un menú. Cada nova peça
és com una cançó o un plat. I la suma de les parts creades fan
un àlbum on totes les cançons han de tenir una certa harmonia
entre elles i un sentiment únic i general. El mateix passa als
restaurants: el xef hi ha de donar un estil culinari i una personalitat.
En Roger s'imagina el seu estudi com una barreja de cuina i espai
d'assaig. Bistronomia ceràmica.

OBRA

NOVA
MGA 2017
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REF. 0903614DG4500S0001ZB

XEVI MASMITJÀ
SASHA CHAVES
TERESA RIBA
CREACIONES INVISIBLES

UTM 42.0006176,2.2829915

340 msnm

C. DE LA FONT, 7

ANY 1981

LLOGUER
93 851 01 00

Ampli local comercial
al centre de Manlleu.

XEVI MASMITJÀ
Olot 1980  xevimasmitja.com

A partir de l'assaig i error, aquest autor va adquirint una metodologia
en transformació constant. Posa a prova els materials provocant
accidents. D'aquesta manera sorgeixen resultats inesperats que
li permeten obtenir nous recursos. Desafia la lògica quotidiana
endinsant-se en l'univers plàstic: un mar de significats en moviment
perpetu, un món quasi oníric on la doble realitat es fa palpable.
On tot és deformable i instantani, on es pren pesrpectiva. Quan
l'accident és la norma i el temps és matèria, tot és possible.
L'obra MONOCROMIA MARRÓ TERRA és un accident premeditat.
Forma part d'una sèrie d'experiments que tenen com a objectiu
destriar els principals recursos de l'aigua davant les adversitats
de la morfologia del terreny. En aquest cas, s'ha sotmès l'aigua
a la pressió entre dues superfícies. És bonic pensar que la imatge
resultant ja no té allò que l'ha fet possible: l'aigua s'ha evaporat,
però abans ens ha deixat un dibuix, una resposta. Sempre té una
resposta.

SASHA CHAVES

Sant Sadurní d'Anoia 1995  sashachavesmonotipia.tumblr.com

Estudiant de pintura acabat de graduar, està interessat a descobrir
i ser descobert per aquest art.
Tot just en l'inici d'un procés personal, treballa en un encert pictòric
que acaba sent una conversa amb ell mateix. Tot i així creu que
és un benefici mutu compartir-ho amb el que estigui disposat
a descobrir i inventar-se, amb ganes de gaudir, el que està veient.
Un procés d'investigació sobre el desig d'explicar-se del mateix
cos en la pintura. Hi ha el mateix cos en sensació com a pretext,
el color i la traducció d'aquest cos sobre el paper són l'acte pictòric
en si i el que és pretesament gaudible d'això és el resultat pictòric.
Per tant, estem davanat d'unes pintures donades al lliure
enteniment de cadascú, tan abundants com s'ha pogut
d'oportunitats per a la trobada dels ulls.

TERESA RIBA
Igualada 1962

Li interessa la persona, la seva identitat, sentiment i sobretot la
comunicació. Vol crear espais on aturar el temps uns instants
per contemplar, escoltar i veure. Mentre fa les peces, hi ha
un diàleg entre elles i l'autora, però quan les acaba ja ténen
autonomia. Elles són les que es relacionen amb l'espai que ocupen.
Elles miren i són miralls per qui les mira, elles són qui parlen a qui
les escolta.
La Teresa ha volgut crear un espai on uns personatges s'hi mouen
en la seva quietud, senten l'espai i ens donen temps per entendre
la seva feblesa, o la nostra.
Un espai per crear un diàleg, una interacció, un joc amb l'espectador
i donar un sentiment d'esperança... "Les cordes són reals,
les podem deslligar i les parets dels dibuixos les poden obrir
o treure". Un espai, on hi ha personatges limitats amb cordes,
amb parets, i d'altres no, perquè la limitació no sempre és física
i exterior, n'hi ha de més profunda.

CREACIONES INVISIBLES
Roda de Ter

Es van conèixer al parc del Retiro el 1992. Ella portava un vestit
de flors, ell semblava ser un patidor. I entre gent que s'avorreix
aviat de tot i gent que no acaba mai res, van decidir passar junts
les nits i ser més que parella... ser brigada.
Kafka va escriure un petit relat que va titular EIN HUNGERKÜNSTLER (un artista de la fam) amb l'objetiu de manifestar
les misèries relacionades amb la creación artística.
Ell es considerava un escriptor sense feina. És la història d'un
dejunador professional a qui tancaven en una gàbia i del qual
exhibien el seu dejuni. El nostre artista de la fam es busca la vida
a les escombraries. Herois moderns davant d'una màquina
imperfecta, engranatges d'un sistema oxidat que pot condemnar
qualsevol a l'ostracisme.
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REF. 0804605DG4500S0003TX

FAME CHIMICA

UTM 42.001414,2.2819113

460 msnm

PL. QUINTANA, 2

ANY 1900

VENDA
LLOGUER
93 851 31 20

Local de 46 m2 útils,
amb habitacions
i lavabos interiors.

FAME CHIMICA
Barcelona  famechimica.es

Un grup híbrid d'art contemporani especialitzat en videoart,
instal·lacions i accions de performance.
Fame Chimica treballa per cicles, després d'explorar artísticament
les possibilitats del ritual. Ara es troba en una investigació
psicogeogràfica en la qual polsa que els espais ens modifiquen
radicalment: la microhistòria, un veí, el nom del carrer, un antic
comerç... Tot alimenta l'ESPIRAL.

OBRA

EXCLUSIVA
MGA2017
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REF. 1201004DG4510S0001HQ

CRISTIAN BERMÚDEZ

UTM 41.999336,2.2882204

446 msnm

ANY 1920

PG. DEL TER, 2

MUSEU
DEL TER
93 851 51 76

1.500 m2 dexposicions
i un gran nombre
dactivitats.

CRISTIAN BERMÚDEZ
Barcelona 1979

Va créixer en un restaurant familiar i es va formar com a sommelier,
cocteler i cuiner tradicional. Des del 2009, ha investigat diferents
tipus de cuina saludable i disciplines relacionades amb
el creixement personal.
Actualment construeix el projecte CuindArte, una proposta
que uneix l'art, la cuina i l'autoestima del comensal.
Presenta un menú com un viatge sensorial des del paladar.
Una aturada en cadascun dels sis gustos: dolç, salat, picant,
amarg, àcid i umami, amb el suport de la informació que es
fonamenta en la medicina tradiconal xinesa.
"El gust com a eina comunicativa del que sentim i desitgem".
La recepta és la síntesi que sintonitza la informació que ens ofereix
la geografia, el seu clima i l'energia de l'individu, amb l'objectiu
de generar un equilibri energètic, que cobreix el desgast i potencia
el seu futur consum.

OBRA

EXCLUSIVA
MGA2017

28 OCTUBRE 2017

JORNADA D'ART
CONTEMPORANI
12.00 PRESENTACIÓ

A càrrec de membres de lAjuntament i Arkham Studio.
Lloc: Ateneu de Manlleu

12.30 PROCÉS CREATIU #1

ANTONIO CLAVIJO
Xerrada de l'artista, músic i performer.
Lloc: Ateneu de Manlleu

13.30 VERMUT AMB ELS ARTISTES
Amb presència de Cervesa Pilster i la Vermuteria
de Manlleu.
Lloc: Ateneu de Manlleu

15.00 DINAR AL MUSEU

CRISTIAN BERMUDEZ
Experiència gastronòmica sensorial amb la presència
dels artistes i col·laboradors de la MGA 2017.
Lloc: Museu del Ter

17.00 PROCÉS CREATIU #2

STEFANIE HERR
Xerrada de l'arquitecta i artista visual.
Lloc: Can Puget

18.15 VISITA GUIADA

Recorregut pels diferents espais de la MGA 2017,
comentat pels artistes i comissaris.
Inici: SALA 1 (pl. Fra Bernadí, 32-33)

19.30 PERFORMANCE

FAME CHIMICA
La visita guiada conclourà amb l'acció ESPIRAL.
Lloc: SALA 8 (pl. Quintana, 2)

2 NOVEMBRE 2017

ART I COMERÇ
20.30 VISITA GUIADA

Recorregut pels diferents espais de la MGA 2017,
comentat pels comissaris.
Acte per a comerciants i associats del MAB
(Manlleu Associació Botiguers).
Inici: SALA 1 (pl. Fra Bernadí, 32-33)

DESEMBRE 2017
I GENER 2018

MERCAT D'ART
Venda d'obres de petit format a preus populars.
Ho organitza: Taller de Marcs.
Lloc: Espai Express (Pl. Fra Bernadí)

VENDA D'OBRES
Si vols comprar alguna de les peces exposades,
contacta'ns al 93 850 66 00 o a info@arkhamstudio.com

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

CRÈDITS
Idea original i gestió d'espais:
OPE Manlleu
Ajuntament de Manlleu
Direcció artística i organització:
Arkham Studio
Disseny despais:
Ecograma
Comunicació:
LaRita Comunicació
Mercat d'Art:
Taller de Marcs
Estructures i retolació:
Sistemat
Tot Fusta
Vilapint
Restauració:
Cuindarte
Cervesa Pilster
La Vermuteria
Making of:
David Andrés Tangarife
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490

500
470
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Organitza:

Col·labora:

Disseny
d'espais:

Mercat
d'art:

Comunicació:

Locals:

Restauració:

CUINDARTE

