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El lloc

Galerie Des Hospices
obert cada dia de de 15h a 18h30 
Entrada lliure
Al poble a 100m de l’Ajuntament. Pàrquing a prop. 

04 68 86 72 60 i i actualitats al Facebook Culture Canet



EDITORIAL DEL BATLLE

Si hi ha una àrea en la qual les fronteres i els tancaments
identitaris no han d'existir, és en la de l'art. Les obres que
travessen el segle XX van seguir, van construir la Història
d'aquell segle que va conèixer trasbalsos, tragèdies i
progressos tecnològics. L'esperit de llibertat va portar
aquells artistes en les seves idees i processos creatius.
Des del meu punt de vista, la Col·lecció de gravats
d'Antoni Gelonch Viladegut expressa plenament aquesta
llibertat de to.
M'encanta acollir aquí, a Canet de Rosselló, un
col·leccionista català que aplega amb eclecticisme i
coherència artistes importants vinguts d'Espanya, peró
també de diferents horizons.
Aquesta és la meva concepció de la política cultural :
oferir a qui es troba més a prop aquestes creacions riques
de mons llunyans.



L’exposició

La "Col·lecció Gelonch Viladegut" és una col·lecció
privada de gravats i llibres d'art constituïda per més de
700 obres realitzades amb tècniques diverses: aiguafort,
aiguatinta, litografia, serigrafia, xilografia, etc. que
cobreixen diverses èpoques (del segle XV al segle XXI)
des dels fundadors de la tradició : Dürer, Rembrandt,
Piranesi i Goya, fins a les obres d'artistes moderns i
contemporanis. Va ser constituïda per l’Antoni Gelonch
Viladegut, col·leccionista barceloní. Aquesta col·lecció
és vivent i segueix d’enriquir-se any rere any.
http://www.gelonchviladegut.com/fr/

Antoni Gelonch és també president del Cercle del
Museu d'Història de Barcelona i del Museu Frederic
Marès

L’exposició presentada a Canet de
Rosselló aquest estiu reuneix una
cinquantena de peces procedent de la
secció dels segles XX i XXI d'aquesta
rica col·lecció.



Fragment d’article extracte del catàleg d'exposició
L’Helena Trespeuch, mestra de conferència en Història de les Arts Montpeller III

« L’exposició de Canet de Rosselló, que es centra voluntàriament sobre peces delssegles XX i
XXI, s’ofereix així com un viatge apassionant al cor de les problemàtiques que fóren i són les
dels artistes occidentals d’ençà més d’un segle. S ’hi troben artistes abstractes i artistes
figuratius, així com d’altres que treballen més que tot la imatge, sigui quina sigui la seva natura.
Una part important de les obres presentades aquí són abstractes, no lliuren a l’espectador cap
subjecte de representació per dexifrar, cap forma per reconèixer. Aquestafascinadora manera
d’expressió plàstica que va aparèixer al principi del segle XX – l’abstracció _ segueix encara
avui a destabilitzar. Pot semblar dirigir-se a una elit. Tanmateix aquest art va néixer de la
voluntat de crear un llenguatge visual que seria el més democràtic possible… »

« …/… Com es pot apreciar l’obra del Josef Albers White Line Squares XII (1966) per
exemple ? A primera vista, és un treball gràfic molt senzill arran del quadrat, amb tres
matissos diferents d’ataronjat-roig. La caliditat d'aquests colors sembla tocar amb la fredor de
les línes, tancades. L’obra és senzilla i racional, i sembla d'accés difícil. Malgrat tot, funciona
com moltes obres del Renaixement, tot guiant la nostra mirada gràcies a la perspectiva.
Aquesta racionalització gràfica de l'espai contribueix a fer que el quadrat central sigui
magnètic. El seu color vermell viu, profund, és d'altra banda rodejat de dues zones taronja que
s'aclareixen a mesura que s'allunyen d'aquest centre. …/… »

J.Albers

Palazuelo

« …/… L’obra del Pablo Palazuelo, Remontée latérale I, també pot desconcertar per laseva important
sobrietat: dues grans zones planes, beix i marró, relativament escarpades sobre un dels seus costats, són
separades per una zona intermediària prima, a la dreta de l'obra. Com un esquinç, aquest aconsegueix
posar en tensió el conjunt de l'aiguafort. La composició, en la seva justesa, pot recordar les importants
línies de força del Saint Sébastien évanoui d’Antonio de Bellis o de La Toilette deVénus de Guido Reni.
…/… »



Presentació de l'exposició i selecció escenogràfica.

Els gravats aplegats van dels anys 1930 fins a avui. Una organització cronològica d'aquests hauria
permès donar indicadors temporals tranquil.litzadors, i que permeten de justificar entre altres coses
la noció d'avantguarda, concepció própia al segle passat i que indica que en senyal de modernitat
artística, un moviment succeeix a un altre. Amb un retrocés d’uns gairebé 80 anys de creacions
difoses com mai abans, tot al llarg d’aquests anys, el gravat va contribuir-hi molt íssim, aquesta
concepció de la modernitat presenta innegablement límits. 
Per cert, les obres que segueixen a través del segle XX, aquestes de la Col·lecció Gelonch Viladegut, 
mostren que les coses són molt més complexes.

Si algunes creacions reivindiquen una ruptura de cara a obres més
antigues, d'altres al contrari marquen la seva filiació, a vegades de
manera cínica i indirecta, amb formes del passat..

La història de les arts al segle XX mostra que tot això es barreja i fa
que tots els intents de classificació siguin arbitràries.

Per tal d’oferir una millora llegibilitat a aquest corpus de gravats, es va fer una tria per organitzar la seva presentació al
voltant de tres temes. És clar que aquest intent de classificació també és parcial, algunes obres o alguns artistes poden
passar d'una categoria a una altra, vist que les fronteres són permeables.

Pascal Ferro - commissari de l’exposició

Picasso

Warhol

Matisse

Barceló



« Més enllà de la realitat »reuneix obres que troben la seva font creativa en la imaginació i l'inconscient 
(surrealisme, cobra,.expressionisme abstracte).



« L'emoció apurada » inclou obres els autors de les quals s’interessen en la natura mateixa de l'acte tècnic utilitzat,
a la seva materialització a través el dibuix, els colors, i les formes que en sorgeixen (minimalisme, op art, matèria...).



« Reapropiació i desviament »s'interessa a peces que troben la seva significació en la transformació i la superació
d'una iconografia eixida de la història de les arts o d'una il.lustració popular, present dins l'espai que ens envolta (pop
art, nova figuració, neo-expressionisme...)



Un punt culminant

Vernissatge el dissabte 13 de juny a les 18h a la Galerie des Hospices

I al costat de l'exposició

Conferència de l’Hélène Trespeuch (historiadora d'art de París i Montpeller III) el divendres 12 de juny a les 18h a 
la Galerie des Hospices. Entrada lliure en els límitsde places disponibles.

Concerts de música i dansa en relació amb algunes obresi en col·laboració amb el Conservatoire à Rayonnement 
Régional :
Clarisse Varilh el dijous 18 de juny a les 19h
Paola Maureso el dissabte 12 de setembre a les 16h
Galerie des Hospices. Entrada lliure. Places limitades.

Difusió de l'entrevista filmada del col·leccionista (20 minuts).
Galerie des Hospices. Entrada lliuretot al temps de l'exposició.

Consultació i venta del catàleg d'exposició (trilingüe). Galerie des Hospices i Oficina de Turisme.

Cap de setmana turístic a Espanya el 12 i 13 de setembreen col. laboració amb l'Oficina de Turisme de la ciutat(cf
detalls Oficina de Turisme de la ciutat).

Contacte:
Pascal Ferro - Director del servei de la cultura i comissari de l'exposició
04 68 86 71 80 / 06 22 33 18 34 p.ferro@canetenroussillon.fr
Catherine George - Cap del servei de la cultura
04 68 86 72 61 c.george@canetenroussillon.fr
Virginia Fernandez - responsable acollida i exposició Galerie des Hospices
04 68 86 72 63 culture2@canetenroussillon.fr


