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invisible
[s. XIV; del ll. invisibĭlis, íd.]
adj No susceptible d’ésser vist, que escapa a la vista. Déu és invisible.
El senyor que seu a la cadira de fusta i menja, i el senyor que jau al llit
baix i fuma, són invisibles. El sol, invisible a causa dels núvols.
SINÒNIMS: indiscernible, imperceptible, impalpable, immaterial.
ANTÒNIMS: visible, perceptible.

Irene Solà (Malla, 1990) és escriptora i artista. Ha publicat Canto jo i la muntanya balla (Anagrama, 2019), Els dics (L’Altra editorial, 2018) i Bèstia (Galerada,
2012). Les seves obres i textos s’han exposat i llegit entre d’altres llocs al CCCB,
a la Whitechapel Gallery i el Jerwood Arts Centre (Londres), al Bòlit de Girona, al MAC de Mataró, a Can Felipa, ACVic Centre d’Arts Contemporànies, a
la Galeria JosédelaFuente (Santander), al Festival Internacional de Poesia de
Sant Cugat, a la Festa de la Poesia de Sitges o el Festival Poesia i +.

Obertura de l’exposició, dijous 18 de juny a les 19 h

ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 . www.acvic.org · info@acvic.org
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h. Festius tancat.
Visita comentada i activitat educativa de l’exposició: tots els dissabtes a les 12.00 h.

També podeu concertar-les amb reserva prèvia trucant a ACVic. Servei gratuït.
Segueix-nos al Facebook, Instagram, Twitter i Youtube.

Disseny: natnots.cat

Pere Tordera i Blancafort (Tona, 1965) és llicenciat en fotografia per l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC). Va treballar al diari El 9 Nou en
les diferents edicions Osona, Vallès Oriental i Vallès Occidental durant vuit
anys. El 1998 va obrir un estudi fotogràfic a Vic al capdavant del qual va estar
durant més de 10 anys. Guanyador del Premi Agustí Centelles de periodisme
gràfic (1991), el Premi Ortega y Gasset de periodisme gràfic (1992), Finalista
de Fotopres (1993) i el Premi Lux d’Or reportatge social (2005). Des del 2010
és redactor i editor gràfic del diari Ara.

▼ Pere Tordera. Llits. Ronda Litoral, Barcelona (18-01-2018)
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