Programació
Octubre - desembre 2019

Un espai per compartir,
conviure i conversar
Fundat per l’Ajuntament de Vic, la Universitat
de Vic - Universitat Central de Catalunya
i el Casino de Vic, l’Ateneu va néixer l'any
2015 com a centre cultural amb la voluntat de
promoure l’activitat cultural impulsant diàlegs
oberts, transversals i constructius; fomentar la
creativitat intel·lectual, artística i participativa; i
contribuir a la cohesió social de la ciutat de Vic
i de la comarca d’Osona.

Totes les sessions es faran a les 21 h.
Sala Ateneu del Casino de Vic

Cineclub Vic, juntament amb el Casino de Vic i l’Ateneu
de Vic, proposen una nova edició de les sessions de
Microvisor: Petites tertúlies on cada ponent analitzarà
un contingut cinematogràfic i compartirà amb el públic
aquells moments, sensacions i emocions que li han fet
sentir els 24 fotogrames per segon.

12 de setembre
Montsita Rierola

21 novembre
Imma Merino

26 setembre
Maria Casas

28 novembre
Albert Altés

10 octubre
Ferran Blancafort

19 desembre
Robert Jové

24 octubre
Carlota Casas

9 gener
Martí Riera

7 novembre
Ton Granero

23 gener
Anna Rebes

Activitat coorganitzada amb Cine Club Vic i Casino de Vic

Divendres 4 d'octubre, a les 19 h.
Sala Modernista del Casino de Vic

Conferència:

Una pittura rivoluzionaria:
Les Demoiselles d’Avignon di Picasso
A càrrec del Giuseppe Di Giacomo
Presentació a càrrec d’Ignasi Roviró

Giuseppe Di Giacomo és catedràtic d’estètica de la Universitat
de Roma La Sapienza i director del Museo Laboratorio di Arte
Moderna de la mateixa universitat. És fundador i membre del
comitè científic de la Societat Italiana d’Estètica. Dirigeix diverses col·leccions editorials i forma part del consell científic de les
revistes Paradigmi i Rivista di estetica. Ha publicat diverses monografies a l’entorn de l’art, de l’estètica i la filosofia, com ara Dalla
logica all’estetica. Un saggio intorno a Wittgenstein (1989); Estetica
e letteratura. Il grande romanzo tra Ottocento e Novecento (1999);
Icona e arte astratta. La questione dell’immagine tra presentazione
e rappresentazione (1999); Introduzione a Paul Klee (2003); Alle
origini dell’opera d’arte contemporanea (2008), Beckett ultimo atto
(2009). Recentment ha publicat estudis sobre artistes contemporanis com ara Kandinskij, Tàpies o Kiefer.

Si Les senyoretes del carrer d’Avinyó de Picasso pot ser considerada com una de les obres més importats de l’art del
segle xx -tant que esdevé un autèntic manifest de l’art
modern- és pel fet de presentar-se com una obra sobre la
mirada, sobre el trauma generat per una atracció visual. Pel
fet de ser fundada sobre una dimensió antinarrativa i antimimètica, aquesta obra expressa la finalitat de tota dimensió epifànica, de tota aspiració de l’obra de fer-se revelació
de la transcendència, o sigui, de l’absolut.

Activitat coorganitzada amb Col·loquis de Vic,
La Sapienza Università di Roma

Del 31 d’octubre al 8 de desembre
Temple Romà de Vic
Inauguració dijous 31 d’octubre a les 19 h.

Exposició

Agustí Penadès
Acció, procés, configuració

Acció, procés, configuració, 2017
200 x 210 cm.
Llimadures de ferro, escaiola, carbó mineral, cartró

Agustí Penadès ha conreat un estil molt personal, basat en
la força del traç, la contundència de la matèria i l’energia del
gest. A la seva obra el material es constitueix en l’element
fonamental que determina la forma, ja que és el mateix procés
de creació el que va definint la peça. Aquest procés s’inicia
sense un pla prefixat, sense cap mena d’apunts ni d’estudis
preparatoris, i va avançant amb grans dosis d’intuïció, de
manera que el subconscient de l’artista pugui fluir lliurement,
i utilitzant una gran quantitat de materials, que són els fonaments sobre els quals estructura el discurs de l’obra. Al llarg
del procés creatiu Agustí Penadès deixa de banda qualsevol
intent de racionalització que pugui condicionar el resultat,
alhora que evita rotundament l’ús de l’atzar, un mecanisme
creatiu tan del gust del dadaisme, surrealisme i informalisme,
moviments de referència de l’artista.
Activitat coorganitzada amb: Patronat d'Estudis Osonencs

Els materials utilitzats són preferentment el ferro, el carbó mineral, l’acrílic, resines o les llimadures de ferro, a més del paper
i l’escaiola, aplicats sobre suports de gran format, amb pinzells i
espàtules de mides molt variades, o en collage. Així, la natura dels
materials i la tècnica d’aplicació confereixen a l’obra un marcat
caràcter industrial, de construcció amb materials de deixalla,
de rebuig, equivalents a un modern detritus. L’espai pictòric
resta marcat per canviants jocs de geometries, textures, traços i
volums, amb colors d’un cromatisme reduït, amb blancs, negres,
grisos, marrons, òxids i tons terrossos, aplicats amb la contundència d’un gest desfermat, que es deixa endur per emocions ocultes
al fons de l’esperit. Formalment pot aparèixer alguna referència
de caràcter figuratiu, en tant que l’inconscient pot recrear algunes
d’aquestes formes, però sempre és llunyana, sense concretar.
Hem de destacar que en tot aquest procés de treball hi plana una
clara voluntat de destrucció que es manifesta amb el trencament
i l’esquinçament de formes, fluxos, volums i materials. Aquesta
actitud de destrucció no respon a un posicionament merament
nihilista, sinó a una necessitat imperiosa de mostrar la força de la
ruïna, de la deixalla entesa com a llavor d’una renovada expressivitat i, també, de retrobada amb un univers primigeni que l’Agustí
Penadès plasma des de l’inconscient, i que tan sols es pot intuir
a través de l’energia interior que expressa mitjançant la intensitat
dels materials, la rapidesa del traç i la força del gest. Així, la destrucció se’ns revela, d’una manera diàfana, com un decidit i valent
acte de creació.
Miquel Bardagil

Agustí Penadès va néixer el 1934 a Manuel (Ribera Alta, País
Valencià), i el 1955 es va traslladar a Catalunya. Ha estat molt
vinculat a Manresa i, especialment, a Sant Fruitós del Bages.
Molt aviat va practicar la pintura del natural.Sense abandonar
la pràctica artística, professionalment es va dedicar a un ofici
d’origen industrial que li va permetre un gran coneixement
dels materials. A partir del 1976 es va dedicar exclusivament
al seu treball artístic. A començaments dels anys setanta va
iniciar els seus treballs en l’àmbit de l’escultura, que s’afegia a la
pintura, el gravat i el dibuix. A inicis dels noranta va començar
de practicar l’aikido, que el va ajudar a aprofundir en el gest i
en l’expressió de l’inconscient. Ha exposat a Catalunya, l’Estat
espanyol, Portugal, Bèlgica, Suècia, Japó, etc. Ha realitzat art
públic (Manresa, Pineda de Mar, Montornès del Vallès, Sant
Fruitós del Bages, Calaf, Parc Art-Cassà de la Selva) i ha rebut
diversos premis.

Conferència
Sense gluten i sense riscos

Divendres 15 de novembre, a les 20 h
Sala Modernista del Casino de Vic

A càrrec d’Elisa Mora
Presentació a càrrec de Montserrat Capellas,
responsable de projectes de recerca del Vicerectorat
de Recerca i Transferència de Coneixement de la
UVic-UCC
Si vols fer una dieta sense gluten o necessites introduirte en l'univers gluten free, aquí trobaràs informació per
fer-ho sense riscos per a la salut i amb consciència dels
avantatges i inconvenients. Menjar sense gluten no
sempre és més sa, així que abans de prendre una decisió
tan important, necessites informació científica, vàlida
i fiable sobre la dieta sense gluten per conscienciar-te
dels riscos i beneficis de seguir-la.
Elisa Mora és doctora en biologia per la UB i una apassionada de
la comunicació i la divulgació científica. Ha realitzat formacions
en seguretat alimentària i campanyes de divulgació sobre salut
a Celíacs de Catalunya. Juntament amb Núria Pablos acaba de
publicar el llibre Sin gluten y sin riesgos a l'editorial Zenith.
Activitat coorganitzada amb la Unitat de Divulgació Científica de la
UVic-UCC en el marc de la Setmana de la Ciència a la UVic
Amb la col·laboració de l'Associació Celíacs de Catalunya
i la llibreria Anglada

Dimecres 21 de novembre, a les 20 h
Sala Modernista del Casino de Vic

A càrrec d’Imma Merino

CAROL: BELLESA SUBVERSIVA DEL DESIG

Imma Merino Serrat és llicenciada en Filosofia per la UAB i
doctora en Comunicació per la UPF. És professora d'Història del
Cinema a la UdG. Des de l'any 1989 exerceix com a crítica de
cinema i periodista cultural al diari El Punt / Avui i també col·labora
a la revista L'Avenç. Ha participat en diversos llibres col·lectius
així com en monografies sobre Jacques Demy, François Truffaut,
Max Ophüls i Jacques Becker. És la curadora del llibre Pensar una
pel·lícula: Carol, que reuneix textos de diversos autors sobre el film
de Todd Haynes. Forma part de l'Associació de Crítics de Cinema
de Girona, que gestiona i programa el Cinema Truffaut. El seu
darrer llibre és Agnès Varda: Espigadora de realidades y ensueños.

Presentació a càrrec de Víctor Sunyol
La bellesa de Carol, de Todd Haynes, que adapta una
novel·la de Patricia Highsmith, va revelar-se l'any 2015.
Com vol reflectir aquest llibre, que reuneix textos
de diversos autors, Carol es nodreix del classicisme
cinematogràfic, però amb una mirada contemporània
que també fa que aporti una diferència a la tradició
de women's film en els seus referents literaris,
dramàtics, fotogràfics, pictòrics i musicals, en el treball
interpretatiu de Cate Blanchett i Rooney Mara com
un desplegament poètic del gest. Narrant, i sobretot
mostrant una història d'amor entre dues dones als EUA
de primers dels últims anys 50, fa present la bellesa
subversiva del desig.
__
Seguidament a les 21h, en el marc de Microvisor a la
sala Ateneu també farà la seva intervenció a l'entorn
de la pel·lícula Carol.

Activitat coorganitzada amb Cineclub Vic i la Universitat de Girona

29 de novembre, de les 16 a les 19.30 h
Sala Modernista. Casino de Vic

OSONA DEBATS
Jornada

La cohesió social

Sota el títol Osona Debats, la Fundació Antiga Caixa Manlleu
i l’Ateneu de Vic articulen aquest espai de pensament i paraula
amb el desig de vincular els reptes socials i culturals de la
comarca amb propostes que generin bé comú. Aquest any
presentem Osona: la cohesió social.

Osona ha estat i és terra
d’acollida. El seu creixement
humà, econòmic i cultural és
fruit de processos migratoris
diversos. L’evolució d’Osona des
del punt de vista de recepció
de població és molt similar a la
de la resta de Catalunya: durant
els anys 1960 i 1970 procedent
de la península i a partir de 1975
de països extracomunitaris.
La primera regularització de
persones migrades no europees
data de l’any 1991, fins aleshores
aquesta comunitat no disposava
de drets socials ni polítics. En
el tombant de segle XXI la
comunitat osonenca esdevé
visiblement multicultural, no
exempta de problemàtiques
com la precarietat laboral, els
desnonaments, l’empobriment,
la violència masclista i les
desigualtats a nivell local i global
d’un sistema social, polític i
econòmic capitalista i patriarcal.
A Osona les institucions
públiques i les entitats socials van

compartir iniciatives educatives i
comunitàries que van esdevenir
referents. Compartim una
diagnosi conjunta d’allò que
passa i ens passa? Tenim espais
de paraula i debat ètic per
valorar-ho? Fem reals pràctiques
de transformació social que
apuntin a una nova realitat? Hi
ha experiències significatives
a la comarca, amb consciència
planetària, que vagin en aquesta
direcció? Articulem projectes
polítics compartits?
Aquests interrogants i reptes
seran el fil conductor d’una
jornada que continuarà orientant
possibles accions, criteris i
polítiques que promoguin xarxes
de reciprocitat i solidaritat.
Cadascuna de les jornades
Osona Debats s’inscriu en
una publicació que recull les
aportacions de les persones que
intervenen i que es distribueix
gratuïtament a les entitats i
institucions interessades.

Activitat coorganitzada amb la Fundació Antiga Caixa Manlleu

Programa Osona: La cohesió social

Programa Osona: La cohesió social

16.00 h
Presentació

17.30 h
Pausa i refrigeri

Miquel Torrents Espunya, president de la Fundació Antiga
Caixa Manlleu

18 h

Introducció dels continguts i dinàmica de la jornada
a càrrec de Montserrat Solerdelcoll Ralló, pedagoga

El cinema com a eina inclusiva i transformadora:
vinculant mirades

16 h
Ètica de la cura: construint una nova realitat

Quim Crusellas i Padrós, director del Festival Nits
de cinema oriental

Ester Busquets i Alibés, professora d’ètica de la UVic-UCC

18.10 h

16.30 h
Cohesió social a Osona: desigualtat i segregació

Carme Vilaregut i Saez, presidenta de l’Associació de veïns
i veïnes del barri del Remei

Rafa Madariaga i Sánchez, professor d’Economia. Facultat
d’Empresa i Comunicació de la UVic-UCC

18.20 h

17 h

Dolors Solà i Noguera, mestra i filòloga

El repte de la convivència en la política municipal i
comarcal

18.30 h

Miquel Franch Ferrés, educador social

Pràctiques de llibertat transformadores

17.15 h

M. Assumpció Martínez Artero, col·laboradora en diferents
moviments socials i feministes

El Pla de barris: una oportunitat per al veïnatge?
Betlem Parés i Cuadres, coordinadora de l’Àrea de Serveis a
les persones i promoció econòmica de l’Ajuntament de Manlleu

Barris compartits

Compartint la llengua

18.40 h
Debat

Dissabte 14 de desembre, a les 20.30 h
Sala Modernista del Casino de Vic

Aquest nou projecte de l'Àngel Celada es basa en una
selecció de belles cançons interpretades de manera càlida i
orgànica amb una sonoritat molt particular.

Angel Celada & Carla Sevilla

Àngel Celada. (Vitòria-Gasteiz, Àlaba, 1953) és un prestigiós
bateria de l'escena musical espanyola, tant pels seus treballs
discogràfics individuals com per la seva col·laboració amb
nombroses bandes històriques de la música moderna d'aquest
país: Joan Manuel Serrat, Golpes Bajos, Miguel Bosé, la
Unión, l'Orquesta Mondragón, El Último de la Fila, Rosana,
Manolo García, Mecano o Revólver.
També ha col·laborat amb importants músics bascos com
Oskorri, Ruper Ordorika, Itoiz o Iñaki Salvador, entre altres.
Darrerament acompanya Quimi Portet en els seves gires.
Carla Sevilla. Graduada superior de Jazz, especialitat de cant.
El 2011 comença a treballar amb Angel Celada en un projecte
personal del bateria i participa com a vocalista en diferents
formacions. El 2012 passa a formar part del projecte de folk
del trikitilari Iñaki Plaza com a pianista i vocalista, recorre
diversos festivals i grava, el 2014, el seu últim disc Ekhi. El
2013 participa en la gravació de l'últim disc del guitarrista
Emmanuel Losio Emmanuel Losio Quartet +.

Activitat coorganitzada amb EMVIC. Escola de Música
i Conservatori de Vic

Entitats coorganitzadores:
Cineclub Vic
Col·loquis de Vic
La Sapienza Università di Roma
Patronat d'Estudis Osonencs
Unitat de Divulgació Científica de la UVic-UCC
Associació Celíacs de Catalunya
Llibreria Anglada
Universitat de Girona
Fundació Antiga Caixa Manlleu
EMVIC

ATENEU DE VIC
C. Verdaguer 5. 08500 Vic
Tel. 93 885 24 62
www.ateneudevic.cat

Institucions col·laboradores:

