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FETS/FACTS · CAMINS · PERSISTÈNCIES · SENYALS

Enric Ansesa és un dels referents de l’art català contemporani. Amb una obra que el situa al marge de la majoria de
companys de professió, aquest gironí de soca-rel va abraçar el negre i l’abstracció a mitjans dels anys setanta i no ha parat
fins a convertir-los en senyal identitari del seu treball. Una trajectòria de més de cinc dècades al món de les arts que la
producció en xarxa dels principals espais expositius de la nostra ciutat ha permès presentar de manera global.
El Bòlit_StNicolau acull la seva darrera creació: FETS/FACTS. Un treball entorn de les migracions, la violència policial i el
control, cada vegada més gran, que aconsegueixen tenir de nosaltres empreses i governs a través de les noves tecnologies.
El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, ens porta una obra punyent, directa, de rabiosa actualitat.
El Museu d’Art de Girona continua l’itinerari amb CAMINS, un recorregut per la part més íntima de l’artista que ens obre la
porta al seu procés creatiu. Una evolució al descobert a través de creacions en el seu format habitual, 27 x 35 cm,
acompanyades d’objectes conceptuals i diaris.
La següent parada és a la Casa de Cultura de Girona on s’allotgen les obres de gran format, ordenades i presentades per
la seva iconografia, prescindint de qualsevol referència cronològica. El seu nom, PERSISTÈNCIES, no solament ens evoca el
negre omnipresent, sinó també tota una sèrie de temàtiques, o propostes estètiques, que han tingut una continuïtat en la
seva producció, i que destaquen per la coherència i rigor.
Finalment al Museu d’Història de Girona es mostra l’obra d’Ansesa i les seves aportacions culturals com a patrimoni gironí.
S’han buscat els SENYALS deixats per la seva activitat, aquell pòsit que han generat les seves accions a Girona.

CAMINS

Horari Bòlit_StNicolau
Plaça de Santa Llúcia, 1 / 17007 Girona

MUSEU D’ART
DE GIRONA
Del 5 de desembre de 2020
al 5 d’abril de 2021

Dimecres de 10.00 h a 14.00 h
Dijous i divendres de 10.00 h a 14.00 h
i de 17.00 h a 19.00 h
Dissabtes d'11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h
Diumenges i festius d'11.00 h a 14.00 h
Tancat: els dilluns i dimarts no festius,
i els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020
i l’1 i el 6 de gener de 2021

Horari
De dimarts a dissabte (maig-setembre)
de 10.00 h a 19.00 h
De dimarts a dissabte (octubre-abril)
de 10.00 h a 18.00 h
Diumenges i festius de 10.00 h a 14.00 h
Tancat: dilluns (tot l’any, excepte festius),
1 i 6 de gener, 25 i 26 de desembre

www.bolit.cat

www.museuart.cat

CASA DE CULTURA
DE GIRONA
Del 17 de desembre de 2020
al 20 de febrer de 2021

S E N YA L S

F E T S / FAC T S
PERSISTÈNCIES

BÒLIT, CENTRE D’ART
CONTEMPORANI. GIRONA
Del 20 de novembre de 2020
al 31 de gener de 2021

MUSEU D’HISTÒRIA
DE GIRONA
Del 25 de gener
al 8 de març de 2021

Horari
De dimarts a divendres d' 11.00 h a 20.00 h
Dissabtes d'11.00 h a 18.00 h
Els dies 24 i 31 de desembre
i 5 de gener d' 11.00 h a 14.00 h
Tancat: dilluns i festius

Horari
De dimarts a dissabte de 10.30 h a 17.30 h
Diumenges i festius de 10.30 h a 13.30 h
Tancat: dilluns (excepte els festius)

www.casadecultra.cat

www.girona.cat/museuhistoria/cat

