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PRESENTACIÓ

VAAC neix el 2021 amb la voluntat de dinamitzar els locals comercials que han 

quedat sense activitat al centre de Vilafranca, i fer-ho mitjançant l’art 

contemporani i la visibilització de vins del Penedès.

Una dinamització de dos mesos de durada on a través de visites guiades 

s’aprofundia en la història dels locals, de les obres i dels artistes. Una eina que va  

complementar el teixit comercial del Centre Vila, omplint espais buits de la trama 

urbana i generant visites per descobrir un projecte cultural de referència que 

tenia lloc en ple eix comercial a cel obert.

La primera edició del VAAC va omplir els carrers de la vila de cultura comptant 

amb la participació de nou locals comercials en desús del centre i disset artistes 

en una combinació de vinculació amb el Penedès o entitats del Penedès, i de la 

resta del país.

Un projecte impulsat pel Casal de Vilafranca i l’Ajuntament de Vilafranca que va 

comptar amb la participació de la seva Secció de Belles Arts, l’aliança amb 

l’equip organitzador de la mostra Manlleu Galeria d’Art, Palma XII, Pinnae i el 

suport dels cellers Familia Torres i Jean Leon.
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ELS 17 ARTISTES DEL 2021

PATI BAZTÁN

EMILIO GARCÍA

MARCEL CAMPS

STEPHANIE HERR

JORDI TRAVERIA

AUGUST ROSELL

ALAMÀ

EUDALD DE JUANA

MIREIA TYSOE

ÁNGEL CAMINO

MIREIA CAMACHO – SECCIÓ BELLES ARTS CASAL

JOAN BATET – SECCIÓ BELLES ARTS CASAL

DAVID RIBAS - GALERIA PALMA XII

MARTA MARCÉ - GALERIA PALMA XII

EVA MIQUEL - GALERIA PALMA XII

RUI GÓMEZ - FUNDACIÓ PINNAE

DOMÈNECH CORBELLA - FUNDACIÓ PINNAE



Espais  

comercials 

sense activitat 

Artistes

Penedesencs 

amb sòlida 

trajectòria 

Artistes

de referència 

Nacional

NOVETAT

Petits cellers 

Emergents 

Penedesencs
Visites 

guiades

NOVETAT

Impuls a artistes 

joves i amateurs 

del Penedès

V
23

ELS COMPONENTS DE L’EDICIÓ 2023
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QUI ES POT PRESENTAR A LA CONVOCATÒRIA
D’ARTISTES EMERGENTS?

La convocatòria va adreçada a artistes fins als 35 anys que presentin obra per 

exposar dins les característiques i limitacions expositives del VAAC. 

Es demana que aquelles persones que es presenten a la convocatòria tinguin un 

cert vincle amb la vila, ja sigui per haver nascut aquí, haver-se format a Vilafranca 

o simplement haver desenvolupat unes experiències biogràfiques o professionals 

específiques vinculades a la vila.
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COM PRESENTAR-SE AL VAAC 2023?

Els artistes interessats en presentar-se al VAAC 2023 han d’enviar 3 o 4 fotografies 

de l’obra que proposin per l’exposició, juntament amb la fitxa tècnica de la 

mateixa i un currículum artístic on es vegi descrita la seva trajectòria actualitzada, 

al correu electrònic cgallardo@casal.org.

Es pot presentar obra feta amb qualsevol tècnica artística i visual que s’ajusti a les 

característiques del marc expositiu.  El termini de presentació de sol·licituds és el 

30 de novembre de 2022. La selecció d’artistes serà anunciada el 15 de desembre 

de 2022. 

QUÈ IMPLICA?

Els artistes seleccionats per participar al VAAC hauran de cedir una obra de 

mig/gran format durant els dos mesos de durada de la mostra. Cada artista rebrà 

300€ de retribució per la cessió de l’obra. En cas que hi hagi interessats en adquirir 

l’obra l’organització farà d’enllaç entre el comprador i l’artista. 

El transport de l’obra va a càrrec de l’organització. També proveeix una 

assegurança que cobreix possibles desperfectes. 
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EL JURAT

El jurat està format per una comissió de quatre persones representants del Servei 

de cultura de l’Ajuntament de Vilafranca, Palmadotze Projectes, la Secció de 

Belles Arts del Casal i el propi Casal Societat la Principal. 

La segona edició del Vilafranca Aparador d’Art Contemporani tindrà lloc del 24 

de febrer al 23 d’abril de 2023.

EDICIÓ 2023
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Moltes gràcies per la vostra atenció

Cristina Gallardo

Coordinadora del projecte

Casal de Vilafranca

cgallardo@casal.org
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