Exposició Escola d’Art de Vic (Rambla Sant Domènec, 24 Vic)
06.03 - 03.04.2020
Exposició ACVIC (Sant Francesc, 1 Vic)
06.03 - 25.04.2020
Fina Padrós (1968-2019), es va formar a l’Escola d’Art de Vic i, més tard, es
va llicenciar a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, on va exercir com a docent. Va conrear les arts visuals des d’un vessant contemporani, amb un interès
destacable sobre la seva didàctica escrivint articles d’investigació artística a
Aurora. Papeles del Seminario María Zambrano (Revista de divulgació filosòfica) i Estúdio 7. Artistes sobre otras obras (Revista internacional d’investigació
científica i estudis artístics), Facultat de Belles de la Universitat de Lisboa i
Centre d’Investigació i Estudis en Belles Arts de Barcelona i, contribuint com a
assessora en el projecte Art i Escola d’ACVIC. Va participar en diverses exposicions a Barcelona, Vic, La Garriga, Centelles, Montornès del Vallès, Sant Cugat
del Vallès, Mollet del Vallès, Vitòria-Gasteiz i el Principat d’Andorra.

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.

▼ Fina Padrós. Espiral II. Guix sobre pedra. 300 x 300 cm aprox. Montesquiu (2001)

Inauguració de les exposicions,
divendres 6 de març a les 19 h a l’Escola d’Art de Vic i a les 20 h a ACVIC

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.
Disseny: www.natnots.cat

Segueix-nos al Facebook, Instagram i Twitter.

Escola d’Art de Vic
Rambla Sant Domènec, 24. 08500 Vic · Tel +34 93 885 48 51 · www.eartvic.net
De dilluns a divendres de 10.00 a 12.00 h i de 17.00 a 20.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 13.00 h i de 18.00 a 20.00 h. Diumenges d’11.00 a 13.00 h.

Coorganitzen:

Col·labora:

DIBUIXAR EL TEMPS
Fina Padrós
06.03 – 25.04.2020

Desplaçaments en espiral. Tríptic. Grafit sobre paper, 3 làmines de 170 x 140 cm cada una (2000)

Dibuixar el temps és una exposició d’homenatge a Fina Padrós (1968-2019),
que es presenta a l’Escola d’Art de Vic amb obra de l’artista i, a ACVIC
Centre d’Arts Contemporànies on, a part d’alguns dels seus treballs, també
s’hi pot veure peces artístiques d’amigues, amics, companyes, companys
i familiars que han volgut sumar-s’hi amb un treball que els vinculi amb
el seu record. L’exposició va acompanyada d’una publicació que permet
ampliar el relat de la mostra amb més documentació gràfica de l’obra de
Fina Padrós i tres textos: de Marta Negre, Jordi Pou i la mateixa artista.
Com representar amb l’obra mateixa l’acumulació i l’amuntegament dels dies viscuts amb les seves durades, sensacions i
visions? Un rere l’altre, un sobre l’altre, un que esborra l’altre,
i després el següent, i el de després, i l’ara, el d’abans. I, tot
d’una, et descobreixes embadocat mirant com es mouen unes
fulles o unes arrugues en els llençols, i t’adones que ha fugit
el temps mentre descobreixes un gat que travessa el pati, o
veus que tot succeeix alhora, sense poder-hi posar ordre, ni
fre. O és que potser no n’hi ha, d’ordre possible.
						

Fina Padrós

Cercle amb peus descalços. Petjades sobre lona 155 x 180 cm (2002)
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