
Sala d’Exposicions. 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 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h.

Tancat el 21 i el 24 de maig.

ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 . www.acvic.org · info@acvic.org
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ESBORRADÍS I BLANC
Aina Roca 
A cura d’Ana M. Palomo

07.05 – 23.06.2021
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Inauguració de l’exposició, divendres 7 de maig a les 19 h a l’Escola d’Art de Vic

Presentació de la publicació, divendres 11 de juny a les 19 h a l’Escola d’Art de Vic

FAMÍLIA  
ROCA  
ANFRUNS

Aina Roca Anfruns (Vic, 1976 - Saldes, 2020). Llicenciada en Enginyeria Química 
(2001) i Màster en Arts Visuals i Educació (2019) per la Universitat de Barcelona. I 
Tècnica Superior en Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades al Mur (pintura) per 
l’Escola d’Art de Vic (2012). Va fer estudis de Ceràmica Artística a l’Escola d’Art de 
Vic (2004-2006), i de pintura al taller de Ferran Sanz-Clos (2004) i al taller de pin-
tura La Porta Blu (Roma, 2002), lloc on va iniciar la seva dedicació a l’art. Durant els 
estudis de pintura va fer les pràctiques formatives d’assistència al comissariat per 
a l’exposició retrospectiva de Josep Ricart, organitzada per H. Associació per a les 
Arts Contemporànies (H.AAC) i a cura d’Ana M. Palomo (2009).

Era membre de la Junta d’H.AAC des del 2010, d’EXARTVIC. Associació d’exalum-
nes i exprofessors de l’Escola d’Art de Vic des de 2013 i del grup Ramart. També va 
ser vocal a la Junta de Cineclub Vic durant els cursos 2008-2009 i 2013-2014.

Entre les seves exposicions cal destacar, el 2011, l’exposició Fabriano 200g/m2. (Es-
cola d’Art de Vic). El 2012, Matèria Sonora (Vesprades de gener /Casino de Vic); 
Fabriano 200g/m2 a la Top Application Awards (Milà), i Papers en Papers, projecte 
final becat per la Fundació Felícia Fuster (ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies, 
Vic). Entre el 2011 i el 2015 va participar en treballs col·lectius amb el grup Ramart. El 
2015 va exposar Cap als papers, instal·lació a la torre del rellotge del Centre Cultural 
la Mercè de Girona, amb la col·laboració d’Olga Solà (ecos i sons), projecte a cura 
de Nau Côclea en el marc del Dia Internacional de l’Art de Girona i comarques 2015, 
promogut i coordinat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani. El 2018 va exposar Lle-
var al Casino de Vic. Des del 2019 formava part del col·lectiu Deriva Mussol.



Tinta xinesa sobre paper de pedra.

n2. Saunders waterford.

Esborradís i blanc és una exposició dedicada a Aina Roca Anfruns (1976-
2020) impulsada per ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies, la UVic-UCC 
i l’Escola d’Art de Vic. Recull una selecció d’obra artística, treballs de dife-
rents moments de la seva trajectòria en l’àmbit de les arts des de l’etapa 
formativa fins a la consolidació del seu llenguatge: assaigs, temptatives en 
diferents tècniques d’expressió, obres provinents d’exposicions i projectes, 
i d’altres que mai s’havien mostrat al públic. Es tracta d’una petita mostra 
d’homenatge, que pretén evidenciar la sensibilitat i la solidesa que carac-
teritzen el corpus intel·lectual i creatiu de l’Aina.

L’exposició anirà acompanyada d’una publicació editada per Camí de 
Marges que permetrà ampliar la visió sobre la dimensió artística de l’Aina, 
incorporant més documentació gràfica de la seva obra i d’experiències 
artístiques, complementada amb textos seus i d’altres persones. 

[…] el paper ha deixat de ser suport pictòric per ser matèria. 
Obrir-lo, despullar-lo, modelar-lo, fer-li incisions, modificar-lo 
sense afegir ni treure. Deixar que la matèria es mostri a par-
tir d’una mínima actuació, que queda incorporada a l’obra 
a través del seu registre sonor. A mig camí entre la pintura 
i algun altre lloc, el suport pictòric es transforma en espai i 
reclama atenció.

Aina Roca

Aiguada i tinta xinesa sobre paper.
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