Obertura de l’exposició, dijous 11 de març a les 19 h

Sol Roca. Llicenciada en Belles Arts (Universitat de Barcelona), Mestra (Universitat
Autònoma de Barcelona), Postgrau en Pedagogia Terapèutica (Universitat de Vic
- Universitat Central de Catalunya) i Grau Superior de ceràmica (Escola d’Art de Vic).

NI MAI NI RES NI ENLLOC

Autora i coordinadora del projecte educatiu i artístic Va d’Art (2000-2015),
coordinadora de Programes Sócrates-Comenius d’art i educació (2006-2013).

11.03 – 30.04.2021

Sol Roca i Claudi Dosta

Des del 1999 ha realitzat exposicions tant individuals com col·lectives i ha participat
en propostes i projectes artístics a Catalunya, França i Polònia.

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: www.natnots.cat

▼ Sol Roca. Sense títol, 2020.

Claudi Dosta Ivanow. Grau de cinematografia a l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, disseny de so, músic, membre de Power Burkas i About
Leaving. Ha treballat a pel·lícules com Personalien i Roi Soleil d’Albert Serra, Niños
somos todos de Sergi Cameron i Silencio por favor de Carlos Villafaina.

El sermó del foc t’ha fumat les mans.
De les corbes que ja no toques, tot el fruit que no pots agafar, encara pengen les llavors que
atrapen el so del tro
per vibrar sempre
en la intensitat d’allò
que ja ha passat
per no oblidar
que es repetirà.
Tot el que llueix contra l’eternitat és només un somni encapsulat.
Sota el fang que ha cremat només quedes tu, però ara.
En el fang hi ha la pols estel·lar, tots els xocs i les explosions que tens a dins sense saber-ho.
Si t’has tancat per escoltar-te i sents que l’univers et circula recorda l’orella:
alguna força li dóna forma.
L’ombra decapitada dels teus dies és la il·lusió
la purificació ancestral
la renovació
la prova que un sol surt cada dia.
Mentre canti la pols – la teva-,
seràs lliure de viure en aquest arrelament
i barrejar-te en l’aigua que et fa mutar.
Creu-te i crea, plora’t en la pols.
Quan et notis les marees ressona en el que no ets de nou.
Has desaparegut tantes vegades que ni ho recordes
però tots els teus tu quasi coincideixen.
Mira’t les mans fumades.

Núria Armengol
Poeta
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