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Art entresdimensions
TRESEXPOSICIONSBENDIFERENTSQUETENENENCOMÚI.:ESCULTURA

A
ra que els estudis d'histo-
ria de I'art estan a punt de
desapareixer del món uni-
versitari (com les humani-

tats i la filologia catalana), potser
valla pena que aclarim -per si mai
cap generació futura ensopegués
de casualitat amb aquesta pagina-
que I'escultura és aquell art que
s'ocupa de la representació a partir
de les tres dimensions.

ESCULTURES FAMOSES

El Museu Mares ofereix un passeig
pels més grans passatges de la his-
toria de I'escultura -des de la Ve-

nus de Medici fins a l'Apol.lo de
Belbedere o al grup escultoric de
Laocont i els seus fills- a qui s'hi
vulgui acostar. L:exposició Escultu-
res famoses recull les copies deis
"grans exits" de I'art d'Occident,
obres del període classic que els
nobles del Renaixement van desco-

brir fascinats i que van copiar sen-
se manies per plantar-les als seus
jardins exuberants i les seves sales
plenes de miralls. Gravats i pintures
complementen la mostra, que ens
parla d'aquesta fascinació aristo-
cratica que va fer romandre en el
temps moltes obres antigues que

d'altra manera s'haurien perdut. -2
1I després: Pel mateix preu de j'en- [€

trada, podeu visitar el fons del mu- 8
seu, que manté intacte el gust d'u- :¡::,

na coHeccióprivada del segleXIX. I ffi
després, gaudir d'un cafe al pati de1 ~
museu, un lIoc molt especial. ffi
. Museu Frederic Mares. Escuftures ~
famoses. Fins al 24/7. PI. Sant lu, 5.
BCN (Gotic). C93310 58 OO. 6') De
dt. a ds., de 10 a 19 h; dg. i festius,
de 10 a15 h. € 3. + Jaume I (L4).

LA SARDANA I ELS CASTELLERS

L:escultor Josep Cañas va ser I'en-
carregat de perpetrar els homenat-
ges en pedra a la catalanitat més
vistosa: els castells i la sardana. Se-

gur que recordeu els dos monu-
ments, un al Vendrell i a Vilafranca
del Penedes, i I'altre, a la muntanya
de MontjuIc. La Pia Almoina dedica
a I'artista penedesenc una retros-
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pectiva que celebra el seu centena-
ri i inclou escultures i nombrosos

dibuixos. Josep Cañas va assolir, en
la seva estada' a Mexic, un gran res-
so internacional i, havent tornat a

Catalunya, cap als anys 50, va tre-
bailar en molts encarrecs oficials.

. Museu Diocesa de Barcelona (Pia

Almoina). Centenari Josep Cañas
(1905-2005). Fins al 29/5. Av. Cate-
dral, 4. BCN (Gotic). C933152213.
6') De dt. a ds., de 10 a 14 h i de 17
a 20 h; dg., d'll a 14 h. € 3. + Ca-
talunya (Ll, L3) i Jaume I (L4).
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I:ORGULL DE SER DONA
La Galeria Fernando Pinós acull

aquests dies les dones lIiures, rodo-
nes i plenes d'orgull que ha esculpit
en marbre o ha modelat en bronze

I'escultora Mer i que volen encarnar
la feminitat del nou segle.
. Galeria d'Art Fernando Pinós. Mu-

jeres, esculturas. Mer. Fins a 1'1/7.
Consell de Cent, 325. BCN (Ei-
xample Esquerre). C93 467 72 03.
6') De dI. a ds., de 10 a 14 h i de 16 a
20.30 h. € GratuIta. + Pg. de Gracia
(L2, L3, L4).www.fpinos.com.


