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Projecte
Encontrar: trobar, una persona o cosa que es mou, una altra que li surt al pas.

Encontre: acció d’encontrar o d’encontrar-se.

Gran Enciclopèdia Catalana

El projecte «Camins encontrats» proposa fer coincidir dues obres de moments diferents d’un 
mateix creador, l’autor, el col·leccionista, especialistes i públic en un espai concret, el de la 
Fundació Suñol, per tal de descobrir i aprofundir amb l’exposició i el diàleg les qüestions sobre 
art que ens interroguen sorgides arran d’aquest encontre. 

Exposició: fer públic, mitjançant la mirada i la paraula, el que és privat.

Públic: «la ciutat i l’esfera pública són els llocs de la diversitat, de la llibertat, de l’ex-

cel·lència i del desenvolupament total dels individus, són els llocs de la política. Ser 

polític, viure a la polis, significa que les decisions cal prendre-les amb les paraules i 

amb la força de la persuasió i no per la força ni la violència. La ciutat i l’esfera pública 

són, doncs, els llocs de la democràcia.»

Hannah Arendt, La condició humana 

Proposta

En aquesta segona versió de “Camins encontrats” se segueix rigorosament el dispositiu 
exposició –sistema de presentació, informació, comunicació i participació– dissenyat originà-
riament. La utilització de la mateixa estructura expositiva permet sens dubte establir compara-
cions precises i descobrir les similituds i diferències entre les dues propostes desenvolupades 
fins ara en els dos treballs presentats, propiciant la reflexió sobre els continguts i procediments 
que s’empren en cada cas i a cada moment.

Programa

Del 19 de maig al 2 de setembre de 2017

Exposició Miralda
Obres 1977 i 2015
Fest für Leda. documenta 6, Kassel, 1977
46 ossos. Sèrie FoodCulturaMuseum Madrid, 2015
AULA



exposició Camins encontrats II. Miralda. Obres 1977 i 2015  
19.05. – 02.09.2017. disseny, projecte i continguts: Enric Franch DPC. coordinació: Sergi Aguilar, Xavier de Luca. gerent:  
Jaume Brunet i Papiol. coordinadora d’exposicions i projectes educatius: Patrícia Marquès. assistent de gestió i comunicació: 
Glòria Fernández. manteniment: Daniel Parejas. responsable de sala i visites guiades: David Martrat. col·laborador:  
Antoni Mercader. producció i realització d’audiovisuals: Coralí Mercader, Videografia. assegurances: Ferrer & Ojeda, hiscox

publicació tex tos: Enric Franch DPC. coordinació: Xavier de Luca.  
traducció i assessoria lingüística: Rosina Nogales i la correccional (serveis textuals). disseny gràfic: Pau Aguilar.  
impremta: Gráficas Gongraf.
© d’aquesta edició: Fundació Suñol. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació sense l’autorització de l’editor.

Passeig de Gràcia 98 | 08008 Barcelona | T 93 496 10 32 | info@fundaciosunol.org | www.fundaciosunol.org
horaris: de dilluns a divendres, de 11 a 14h i de 16 a 20h. Dissabtes, de 16 a 20h. Diumenges i festius tancat. 
Per a altres horaris, cal concertar prèviament per telèfon o e-mail.
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