Divendres 15 de novembre de 2019 de 16 a 20h
Inscripció al web del Museu Episcopal de Vic
o al tel. 93 886 93 60
Preu: gratuït
Places limitades
Inscripció: https://ja.cat/IaR9p
Lloc
Museu Episcopal de Vic
Plaça bisbe Oliba, 3
08500 Vic
www.museuepiscopalvic.com
#BillViolaVic
museuepiscopalvic
MEV_Vic

Organitza

Quan Art i
Tecnologia dansen
en l’Espiritualitat
Jornada Bill Viola
Vic, 15 de novembre de 2019

El Museu Episcopal de Vic és un
dels cinc equipaments culturals
catalans que acullen una obra de
l’artista nord-americà Bill Viola,
complementant l’exposició dedicada
a la seva trajectòria –Miralls de
l’invisible– que té lloc a La Pedrera
del 4 d’octubre de 2019 al 5 de gener
de 2020. Considerat un dels pioners
del videoart, l’obra de Viola entrarà
en diàleg amb les obres romàniques i
gòtiques del Museu.
Paral·lelament a l’exposició, el
Museu Episcopal de Vic ha organitzat
aquesta jornada en sinergia amb
diferents institucions de la ciutat.

JORNADA BILL VIOLA
Quan Art i Tecnologia dansen en l’Espiritualitat
Bill Viola és un dels artistes més reconeguts en el camp del
videoart i l’expressió dels sentiments i la condició humana
a través de la tecnologia audiovisual. En aquesta jornada
diversos professionals analitzaran des de la seva òptica
particular el treball de Viola, per aportar-nos diferents
mirades sobre la seva obra.

Programa
Presentació
A càrrec de Josep M. Riba, director del Museu Episcopal
de Vic i de Marc Sureda, director de l’Institut Superior
de Ciències Religioses de Vic
Conferències
Llucià Homs, consultor cultural i comissari de l’exposició
Bill Viola. Miralls de l’Invisible.
Dr. Bert M. Daelemans S.J., doctor en Teologia i professor
de la Universidad Pontifícia Comillas de Madrid.
Dra. Lourdes Cirlot, Catedràtica d’Història de l’Art de
la Universitat de Barcelona.
Taula rodona

Col·laboren

VISITES GUIADES
Al llarg del segle XX l’art va assolir formats inèdits fins
aleshores. El videoart, i Bill Viola com un dels seus
principals representants, n’és un bon exemple. En aquestes
visites, a partir del diàleg establert entre l’obra Visitation
de Bill Viola i les obres medievals del MEV, reflexionarem
sobre aquests i altres aspectes. Unes expressions
artístiques que, malgrat tot, potser no es troben tan
allunyades.

En el context de l’exposició
Bill Viola. Miralls de l’Invisible, La Pedrera.

Dates: Divendres 18 d’octubre a les 17h; Dissabte 9 de
novembre a les 17h; Dissabte 14 de desembre a les 17h
Condicions: s’aconsella reserva prèvia al tel. 93 886 9360
o a reserves@museuepiscopalvic.com
Preu: 3€ per persona
Possibilitat de realitzar visites guiades en grup,
prèvia reserva de dia i hora.

