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VICCC 2016 programa més exposicions durant
la segona setmana de febrer
• “R(evolució silenciosa) de Maite Muñana”, “Patrimoni de Xevi Vilaregut”, “9 km de
Marc Sanye”, “Xesco Jiménez. Fotògraf de la llum” i “Vic Nord. Una mirada al
passat”
Aquestes són les cinc exposicions fotogràfiques que s’inauguren la pròxima setmana, del 8 al 13 de febrer
“R(evolució silenciosa)”. Maite Muñana Fernández, autora de l’exposició, es defineix com “una artista
visual, autodidacta, submergida en la intenció, com una llavor que floreix creant el món que somia”.
Espontània i instintiva, la Natura i la Maternitat són els seus motors de creació.
“Les formes de vida que ens imposa el món industrial allunya l'ésser de la salut i de la seva més alta
essència i consciencia. La resposta està en els nens: en com rebem i acompanyem aquesta llavor de
Vida“. Els nens són doncs els grans protagonistas d’aquesta exposició.

Inauguració: dilluns, 8 de febrer a les 19h. Fundació Mil.lenari
“Patrimoni”. Xevi VIlaregut, autor de l’exposició, va començar a fer fotografies l’any 1987 de manera
autodidacta, però amb l’ajuda del Grup Fotogràfic Manlleu, i amb l’assistència a molts tallers de diverses
matèries fotogràfiques va anar adquirint coneixements de tècniques en fotografia clàssica-química primer
i en tècniques digitals després. Actualment és ell qui imparteix cursos i tallers de diferents àmbits i
matèries fotogràfiques. Després d’obtenir diversos premis fotogràfics, i d’haver estat nomenat Artista
Reconegut per la Federació Catalana de Fotografia ens presenta una exposició on mostra un recull de
llocs i entorns històrics. L’autor degut a la seva curiositat, tant històrica com visual, ha anat recopilant en
els darrers anys tot allò que forma part del nostre patrimoni.
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Inauguració: Dimecres 10 de febrer a les 19h a l’Espai Romeu (Biblioteca Triadú)
“9 km”. Aquesta és la distància que separa Turquia de Grècia a través de l’illa de Lesbos. 9 km, que
prometen deixar enrere les bombes, la guerra, la pobresa, i a intentar buscar un futur millor. 9 km, que
obliguen a abandonar tota una vida construïda i ficar-la en una bossa per deixar la resta enrere.
L’obra de Marc Sanye mostra el recorregut que han de fer els sirians, afganesos, iraquians i pakistanesos
per arribar a les illes gregues després de jugar-se la vida per travessar el mar Egeu, en unes condicions
sempre indignes i perilloses. Explica el final d’un malson i el principi d’un futur incert, sense artifici, amb
sinceritat i franquesa i sense tremendisme.

Inauguració: Dijous 11 de febrer a les 19:30h al Seminari de Vic

“Xesco Jiménez. Fotògraf de la llum”. Una gran exposició del gran fotògraf vigatà Xesco Jiménez.
Aquesta exposició mostra la qualitat d’aquest fotògraf a l’hora de captar les imatges a través de la seva
llum. Amb la seva mirada com a retratista ens deixà un fons iconogràfic amb un caràcter humà i
qualitatiu de gran interès. Plasma la ciutat amb l’ull de la seva òptica: els paisatges urbans, els
espectacles, els mercats, els personatges, la cultura o la vegetació a través de la imatge estàtica de les
realitats de cada moment.

Inauguració: Divendres 12 de febrer a les 19h al Temple Romà
“Vic Nord. Una mirada al passat”. Exposició que, organitzada per l’Associació de Veïns del Barri Vic
Nord, recull en fotografies la transformació que ha patit el barri al llarg del segle XX. El barri Vic Nord,
ara, una zona àmpliament habitada comprèn els carrers situats entre el carrer Verdaguer i el carrer
Manlleu. Durant molts anys però només existiren el c. Manlleu i el c. De Gurb, ravals creats entorn dels
camins que sortien dels portals d’entrada de la ciutat. La resta era tan sols una extensa àrea fora muralles
ocupada per camps que abastien la ciutat. Amb el transcurs del temps i l'arribada del ferrocarril va
prendre vida una nova obertura a la plaça del mercadal, el carrer Verdaguer, i els seus solars buits es van
anar emplenant amb industries, cinemes, comerços, un parc de bombers... A prop també s’hi van
construir noves instal·lacions, com una plaça de toros o un camp de futbol.

Inauguració: dissabte 13 de febrer a les 18h a la Llibreria "Muntanya de Llibres"
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