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 València 

Que una parella jove es decideixi 
a obrir una galeria d’art sempre 
és una bona notícia. I si tal ober-
tura és avalada pel bon saber fer 
demostrat anteriorment, la nova 
és encara més satisfactòria. Els 
responsables d’aquesta aventu-
ra són Reyes Martínez i Joan 
Montagud, fins ara responsables 
de Set Espai d’Art, una galeria 
radicada a Xàbia que ara es troba  
amb una germana bessona que 
durà el mateix nom i s’instal·larà 
al centre de València, vora la plaça de la Reina. 

S’estrena, aquest Set Espai d’Art bis, amb l’exposició “Crear objectes/fingir imat-
ges”, en què participen Chema Madoz (Madrid, 1958), Sean Mackaoui (Lausana, 
1969) i el dissenyador Isidro Ferrer (Madrid, 1958).  “Cadascun des dels seus estils 
i llenguatges peculiars plantegen mirades sorprenents envers allò quotidià per tal 
de descobrir-nos fragments de la realitat molt familiars i reconeixedors per a tots, 
alhora que intensament estranys”, expliquen des de Set Espai d’Art. 

 Torroella de Montgrí (Baix Llobregat) 

La Fundació Vila Casas inaugura al Pa-
lau Solterra l’exposició de Laura Iniesta 
i Faustí Llucià Paté de foie. La mostra 
proposa un itinerari expositiu a través 
d’un tauler de seixanta-quatre obres 
plantejat d’acord amb el joc de l’oca. 
Un recorregut que resta subjecte als 
capricis de l’atzar; avancem o retroce-
dim en un intent d’esquivar tot allò que 
ens fa vulnerables i efímers. En aquest 
sentit, el treball pictòric de Laura Ini-
esta (Barcelona, 1955) dialoga amb 
les imatges visuals de Faustí Llucià 
(Barcelona, 1952) i recorre literalment 
tots aquells elements que formen part 
de la nostra memòria col·lectiva. La 
presó, el pont o el pou prenen, en clau 
de contemporaneïtat, una nova interpre-
tació que permet reflexionar a l’entorn 
de les afinitats que s’estableixen entre 
l’art i el joc.

 València 

Durant el segle XVII, pin-
tors i col·leccionistes 
dels Països Baixos 
van apartar-se dels 
temes heroics propis 
de la pintura d’història 
per fixar-se en els as-
sumptes quotidians. A 
poc a poc, el paisatge 
es situà com un tema 
d’interès fins a esdevenir un gènere pictòric independent. 
D’aquell corrent artístic sorgiren grans noms de la pintura 
com ara Peter Paul Rubens, Tobias Verhaecht, Jan Brueghel o 
David Teniers, entre més. Part de les obres d’aquests autors 
formen part del fons del Museu del Prado i ara es poden veure 
a València gràcies a una coproducció amb l’Obra Social de La 
Caixa. En total, es tracta de 43 pintures que inviten el visitant 
a passejar-se pels territoris nòrdics de fa quatre segles.

Els paisatges nòrdics del Prado 
s’instal·len a València 

Set Espai Art, de Xàbia, obri galeria 
al centre de València 

Pintura i imatge interpreten 
el joc de l’oca

“Paté de foie”. Palau Solterra, fins el 26 de 
maig.

“Rubens, Brueghel, Lorena. El paisatge nòrdic al Prado”. Centre del 
Carme, fins el 2 de desembre. 

“Crear objectes/fingir imatges”. Galeria Set Espai d’Art (plaça del Miracle del Mocadoret), fins 
el 4 de desembre. 

 Cardedeu (Vallès Orien-
tal) 

L’edició 2012 de Cardedeu 
amb l’art vigent la pro-
tagonitza Xavier Escribà 
(París, 1969). L’artista hi 
presenta una exposició 
que anirà ampliant al llarg 
del temps. Durant els me-
sos que dura l’exposició,  
convertirà les sales del 
museu en el seu taller, en 
un espai de treball, de reflexió i, sobretot, de creació. Xavier 
Escribà mostra no sols la seva obra sinó també el seu pro-
cés creatiu, convivint amb el públic. L’artista construeix les 
seves obres a partir de la superposició de capes i fuig així 
del marc, del bastidor, i l’obra, doncs, passa a ser pintura en 
ella mateixa, cosa que permet a l’espectador de visionar-la 
des de diversos punts.

Xavier Escribà converteix el museu de 
Cardedeu en un taller obert al públic 

“Xavier Escribà. El suport de la pintura”. Cicle: Cardedeu amb l’art vi-
gent, 2012. Museu Arxiu Tomàs Balvey, fins el 24 de febrer.
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Setge d’Aire-sur-la-Lys, de P. Snayers.

Els ulls de Paul Klee.
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