
EL MAMT a la PREMSA 2010 
 
 
Redacció, “Homenatge a l’artista Mariano Rubio. La Diputació li dedica un 
volum de la col·lecció Tamarit i una exposició retrospectiva.” 
Diputació de Tarragona , (Tarragona), núm. 12, gene r de 2010 
 
Natàlia Borbonès, “El museu Chillida d’Hernani incorpora una instal·lació 
creada pel grup tarragoní Genovesa. El museu d’Hernani va contactar amb 
Genovesa després de veure el vídeo sobre una instal·lació semblant que la 
companyia va crear fa dos anys amb motiu de l’exposició Miró-Royo, La 
Farinera de Tarragona, al Museu d’art Modern de Tarragona.” 
El Punt, (Girona),  20-01-10 
 
Redacció, “Anunci;: Núria Rion,  Vestigis. 21 de gener al 21 de febrer de 
2010. Museu d’Art Modern de Tarragona” 
El Punt, (Girona), 21-01-10 
 
Redacció, “L’artista canongina Núria Rion exposa al Museu d’Art Modern de 
la Diputació, la mostra Vestigis, un exercici d’introspecció de la seva memòria 
i els seus records.” 
El Punt, (Girona), 23-01-10 
 
Redacció, “Núria Rion presenta la mostra Vestigis. El Museu d’Art Modern de 
la Diputació de Tarragona acull, fins el proper 21 de febrer , l’exposició 
Vestigis. Teles, fustes, dibuixos, fotografies i instal·lacions juguen un paper 
molt important en aquesta exposició, on s’han combinat tècniques pictòriques 
amb d’altres procedents del gravat i l’estampació. 
Diari més Tarragona, 25-01-10 
 
Màrius Domingo, “Núria Rion: vestigis”...les seves obres ens recorden que els 
objectes que veiem cada dia al nostre dormitori, a la cuina o a la sala d’estar 
(aquest lloc meravellós que tenien les llars, on tan sols s’havia d’estar i que 
ara s’ha substituït pels livings de disseny en que s’ha de ser, generalment 
diferents del que som) amaguen un passat turbulent que els transforma en 
objectes desconeguts. Només cal canviar lleument la perspectiva i el que 
crèiem familiar i proper es transmuta en desconegut i llunyà. Percebem les 
seves creacions com a éssers coneguts però sobtadament envoltats d’alguna 
cosa estranya que ens atreu.” 
Bon Art, (Girona), núm. 124,  febrer 2010 
 
Redacció, “Tarragona: Nova edició de la Biennal d’Art de la Diputació, amb 
premis de pintura i escultura.” 
El Punt, (Girona), 27-02-10 
 
Redacció, “ El Museo de Arte Moderno de Tarragona presenta en sus 
instalaciones la exposición del pintor chileno Paulo Escobar-Elorza bajo el 
título “ En trànsit”. La exposición recoge una serie de pinturas realizadas  a 
partir de imágenes reales de Santiago de Chile, descargadas de una web de 
cámaras de videovigilancia emplazadas sobre al ciudad para controlar el 



tráfico. Se trata de piezas, generalmente de gran formato, con pintura acrílica 
y óleo en grises videográficos con tramas digitales y el pixelado de la luz, que 
reproducen las imágenes capturadas, incluidas la línea de fecha y el lugar de 
registro. Además el Museo presentó la exposición de Núria Rión, “Vestigis”. 
Revistart, (Barcelona), núm. 142,  febrer 2010 
 
Redacció, “Anunci: Tarragona és Art. Museu d’Art Modern de Tarragona” 
Encuentros, Diari de Tarragona, (Tarragona),  27-02 -10 
 
Mar Cirera, “Los enigmas de Diego Pujal. El artista ganó el 36º Premio Tapiró 
de Pintura Biennal d’Art 2008 de la Diputació de Tarragona. El argentino 
expone su obra, “Pinturas” en el Museu d’Art Modern de Tarragona.” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 03-03-10 
 
Carina Filella, “El Museu d’Art Modern de Tarragona exposa l’obra de 
l’argentí Diego Pujal. Pujal presenta unes obres de gran format, amb formes 
dinàmiques i corbes i colors lluminosos. “un treball impactant, sovint lluminós i 
enlluernador”, segons Àlex Mitrani, autor del catàleg que acompanya aquesta 
mostra i membre del jurat que va concedir el premi a Pujal. L’exposició estarà 
oberta al MAMT fins el dia 4 d’abril.” 
El Punt, (Tarragona), 04-03-10 
 
Redacció, Diego Pujal al Museu d’Art Modern. “Pinturas” és el títol de la 
mostra que l’argentí exposa a la sala. Mitrani va destacar, durant la seva 
intervenció en l’acte inaugural, “el caràcter misteriós i enigmàtic de la seva 
pintura”, que provoca un paper actiu en l’espectador. “El que fascina dels 
quadres de Pujal és que és molt difícil descriure el que veiem”, tal com diu al 
catàleg; “pertany a una altra existència, difícil de determinar”. 
Diari més Tarragona, (Tarragona),  04-03-10 
 
Carina Filella, “Un llibre reivindica la importància de l’art sacre de Grau-
Garriga en temples del Camp de Tarragona. És autor de treballs en ferro, 
pintures i  escultures de diversos temples tarragonins. El volum és coeditat 
per la Diputació i Viena Edicions.” 
El Punt, (Girona),  06-03-10 
 
Redacció, “Pinturas, de Diego Pujal, al Museu d’Art Modern de Tarragona. El 
pintor fa referència al fet que la seva obra no pertany al món verbal, sinó que 
es tracta d’un llenguatge inventat, que Pujal reforça donant, als seus quadres, 
noms com Unon, Bada o Pecua.” 
El Punt, (Girona), 07-03-10 
 
Mar Cirera, “Suite Coltan” se expone en el Museu d’Art Modern de Tarragona 
hasta el 25 de abril. Rosselló pone color a África. El artista denuncia la 
masacre en la República Democrática del Congo y la existencia aún de fosas 
comunes en nuestro país. Todo ello recordando la “cara amable de la vida” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 26-03-10 
 
 



V. Castillo, “L’estret de Gibraltar en colors, segons Rosselló. El pintor va 
inaugurar ahir la “Suite Coltan”, l’exposició que compta amb prop de vint 
obres, no li falta el punt de denúncia. ” 
Diari més Tarragona, (Tarragona), 26-03-10 
 
Carina Filella, “L’artista Rosselló no signa la seva darrera col·lecció en 
protesta per les manipulacions del mercat de l’art. Exposa la sèrie “Suite 
Coltan” al Museu d’Art Modern de Tarragona.” 
El Punt, (Girona),  03-04-10 
 
Isaac Albesa, “ La oferta de todos los museos de Tarragona en dos libros. 
Editados por la Diputación de Tarragona. Los dos volúmenes recogen por 
primera vez datos e información sobre toda la oferta museística del territorio, 
ya sea de titularidad pública o privada,” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 07-04-10 
 
Redacció, “Envolta’t de cultura. La Diputació de Tarragona edita dos llibres 
que recullen el conjunt de museus i equipaments patrimonials de les 
comarques de Tarragona. 
Notícies tgn, (Tarragona), 07-04-10 
 
Redacció, “Les imatges de Florensa, a partir d’avui al Museu d’Art Modern. La 
força del record arriba a vull a Tarragona per oferir una selecció de 50 
fotografies d’un total de 5.000 negatius de Nicole Florensa, nom amb el qual 
signa la vídua de l’escultor Apel·les Fenosa. 
DiariMés Tarragona, (Tarragona),  15-04-10 
 
Redacció, “Nicole Florensa esposa una col·lecció de fotos del Vendrell dels 
anys cinquanta i seixanta. El Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona esposa fins el 30 de maig una cinquantena de fotografies captades 
per l’objectiu de Nicole Florensa. Vídua de l’escultor Apel·les Fenosa. Amb el 
títol la força del record, la mostra,-  que es va estrenar ala Fundació Apel·les 
Fenosa del Vendrell- reflecteix escenes quotidianes del Vendrell dels anys 
cinquanta i seixanta. 
El Punt, (Girona) 19-04-10 
 
Redacció, “Fotografías de Nicole Florensa al Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona” 
Diari de Tarragona,  (Tarragona), 20-04-10 
 
Maria Rosa Martí, “ L’èxode del Congo, vist per Rosselló. El pintor tarragoní 
mostra una exposició sobre la tragèdia de les diàspores massives forçades. 
L’obra enllaça la fugida de l’Àfrica amb els immigrants morts a l’estret de 
Gibraltar i les fosses comunes” 
La Vanguardia, (Barcelona), 23-04-10 
 
Isaac Albesa, “Autores y editoriales de la ciudad presentan más medio 
centenar de libros. Los interesados en el arte disponen de diferentes libros 
impulsados desde la Diputación a través del Museu d’Art Modern. Es el caso 
del volumen Rubio. A través del temps i l’espai o de Grau-Garriga a 



Tarragona, dos libros que explican la trayectoria de Mariano Rubio  i de 
Josep Grau-Garriga. 
Diari de Tarragona,  (Tarragona), 23-04-10  
 
Redacció, “El REC presenta “10 anys de videocreació catalana” a partir de 
les dotze de la nit, avui, el Camp de Mart acollirà la celebració de la Nit 
Bizarra. El festival en col·laboració amb el Museu d’Art Modern de Tarragona, 
ofereix fins el divendres 30 d’abril el programa de projeccions continúes de 10 
anys de videocració catalana.” 
Diari més Tarragona, (Tarragona),  28-04-10 
 
Màrius Domingo, “Nicole Florensa, la força del record. Museu d’Art Modern 
de Tarragona. Algunes de les imatges tenen una clara voluntat artística i 
brillen solitàries entre les que es van fer amb un caràcter més documental. 
Aquestes espurnes, molt presents en els seus dibuixos, aquarel·les i gravats, 
treballs que oques vegades s’han vist en públic, tenen en fotografies com ara 
Finestra amb teranyines (1972) o Carrer (1967) un interessant component de 
solitud.” 
Bonart  (Girona), núm.  127,  maig 2010 
 
Redacció, “La col·lecció de llibres del Museu d’Art Modern omple un buit en el 
món de l’art contemporani tarragoní” 
Bonart (Girona), núm. 127,  maig 2010 
 
Joan Cavallé, “De la mà de Nicole Florensa. Entre els testimonis de 
personatges que es relacionen amb Fenosa destaco Cocteau, Marais, 
Giacometti i Tazara. D’aquest darrer, Josep Miquel Garcia, comissari de 
l’exposició, em  comentava que va viure a casa de Fenosa durant dos anys, 
lliurat a estranyes activitats criptoliteràries, en aquest període va ser a 
Tarragona. Malgrat el seu caràcter avantguardista, és a dir, avançat al temps, 
no va arribar a endevinar que en aquesta ciutat, unes dècades després, 
apareixeria una revista que duria el seu cognom.” 
El Punt, (Girona),  02-05-10 
 
Mar Cirera, “La exposición de Nicole Florensa se puede visitar en Tarragona 
tras mostrase en el Vendrell. La viuda de Fenosa muestra su arte. Nicole 
Florensa (París, 1937) expone en el Museu d’Art Modern de Tarragona “La 
força del record”, una recopilación fotográfica que plasma la cotidianidad de 
su matrimonio en los 50 y 60.” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 03-05-10 
 
Redacció, “El Teatre Metropol de Tarragona commemora el seu centenari. 
Del 29 d’abril al 30 de maig al Museu d’Art Modern “Josep M. Jujol a les 
comarques de Tarragona. Una visió de Joan Alberich” un recorregut per 
diverses actuacions de l’arquitecte Josep M. Jujol a les comarques de 
Tarragona , entre elles el Teatre Metropol, mitjançant la mirada del fotògraf 
Joan Alberich. Coorganitzat: Àrea de Cultura i Museu d’Art Modern” 
Notícies tgn, (Tarragona), 05-05-10 
 



Redacció, “La música, la poesía y las performance conmemoran hoy la “Nit 
dels Museus”. Más amplia es la programación que ofrece el Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona, que a las diez de la noche abrirá 
puertas y que lo hará con una breve charla sobre los músicos en el cambio 
de siglo XIX al XX a  cargo del profesor Ferran Rodríguez de Aróstegui. A 
continuación habrá un concierto de guitarra a cargo de Ignació Güell y Darío 
Barroso en el que tocarán piezas de Isaac Albéniz y Francesc Tàrrega. 
El complejo museístico de la calle Santa Anna también acogerá un recital 
musical y poesía donde se interpretará obras de Federico García Lorca y 
Manuel de Falla. A su vez, ofrecerá una videoproyección sobre los 
compositores de cambio de siglo y la degustación de la bebida Sorpresa al 
Museu.” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 15-05-10 
 
Redacció, “Avui se celebra el Dia Internacional dels Museus. El Museu d’Art 
Modern potencia la seva línia pedagògica. Un dels objectius del 
MAMTPedagògic del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona és 
establir una línia de cooperació entre la comunitat educativa i els alumnes de 
la demarcació de Tarragona i el mateix museu. A les escoles que col·laboren 
amb el Museu es fan un exercicis pràctics proposats a partir de visites al 
MAMT.” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 18-05-10 
 
Mar Cirera, “Una mirada del fotógrafo Joan Alberich a Jujol.  El próximo 
sábado es el último día para visitar la exposición Josep M. Jujol a les 
comarques de Tarragona, una visió de Joan Alberich que acoge el Museu 
d’Art Modern de Tarragona.  
El fotógrafo realiza un recorrido por las diversas actuaciones que el arquitecto 
tarraconense Josep M. Jujol (1879-1049) realizó en el Camp de Tarragona.” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 23-05-10 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona presenta la exposición de 
fotografías “La fuerza del recuerdo” de Nicole Florensa. La primera cámara 
que Nicole Florensa tiene en propiedad es un regalo de Jacques Guérin, 
buen amigo de Fenosa y coleccionista principal de su obra. Guérin le ofrece 
una Leica que le servirá para ejercitarse en la documentación de la vida 
cotidiana de Fenosa y a su vez para retratar el proceso de trabajo o las 
sesiones de postura de los retratados que pasan por el estudio del escultor.” 
Revistart, (Barcelona),  núm. 144,  mayo 2010 
 
Redacció, “Nicole Florensa Fotografiers. La força del record. Museu d’Art 
Modern del 15 d’abril al 30 de maig de 2010.” 
ArtNotes, (Santiago de Compostela), núm. 7, 2010 
 
Redacció, “35 premi Julio Antonio d’escultura 37 premi Tapiró de pintura. 
Museu d’Art Modern del 16 de juliol al 20 d’agost. Museu d’Art Modern de 
Tarragona” 
ArtNotes, (Santiago de Compostela),  núm. 7, 2010 
 



Josep-Miquel Garcia, “La primera cámara que Nicole Florensa tiene en 
propiedad es un regalo de Jacques Guérin, buen amigo de Fenosa y 
coleccionista principal de su obra. Guérin le ofrece una Leica que le servirá 
para ejercitarse en la documentación de la vida cotidiana de Fenosa y a su 
vez para retratar el proceso de trabajo o las sesiones de postura de los 
retratados que pasan por el estudio del escultor.” 
ArtNotes, (Santiago deE Compostela), núm. 7, 2010 
 
Redacció, “L’oferta educativa del MAMT Pedagògic presenta “Les escoles 
exposen al MAMT de Tarragona. Un dels objectius del MAMTPedagògic del 
Museu d’Art Modern de Tarragona és establir una línia de cooperació entre la 
comunitat educativa de la demarcació de Tarragona i el museu. Presentar la 
quarta edició de l’exposició Les escoles exposen al MAMT significa la 
consolidació d’aquest projecte interdisciplinari.” 
Bonart, (Girona), núm. 128,  juny 2010 
 
Redacció, “Regina Giménez i Ester Fabregat, guanyadores dels premis 
Tapiró i Julio Antonio de la Biennal de Tarragona” 
Bonart, (Girona), núm. 129,  juliol 2010 
 
Màrius Domingo, “Nicole Florensa, fotografies. La força del record. Editoral 
Mediterrània 2009. A partir del treball quotidià del seu marit, Apel·les Fenosa, 
Nicole Florensa va bastir un ingent catàleg domèstic que recull el treball diari 
que comporta el procés de creació artística i, de retruc, la vida artística i 
intelL3ctual de l’època.” 
Artiga, (Tarragona), núm. 10, juny 2010 
 
Assumpta Rosés, “Francesc Miralles. Grau Garriga a Tarragona. Diputació de 
Tarragona. Viena Edicions. 2009. Grau Garriga, conegut artista tèxtil, 
començà la seva carrera dins de la pintura mural de tema religiós als anys 
cinquanta, quan les esglésies malmeses durant la guerra civil es refeien i 
decoraven donant impuls a l’art sacre i feina als artistes.” 
Artiga, (Tarragona),  núm. 10, juny 2010 
 
Redacció, “Alumnes de Bonavista exposen al Museu d’Art Modern. El Museu 
d’Art Modern de Tarragona va inaugurar dissabte una nova exposició del cicle 
Ets un artista...exposes al MAMT. En aquest cas, la mostra, que estarà 
oberta fins el dia 4 de juliol, aplega els treballs de alumnes de l’escola Joan 
XXIII de Bonavista.” 
El Punt, (Girona),  14 / 15 –06- 2010 
 
Redacció, “L’escola de Joan XXIII de Bonavista exposa al Museu d’Art 
Modern.” 
Diari més Tarragona, (Tarragona), 16-06-2010 
 
Redacció, “Once joyeros mostrarán su obra en el VII Travelling Symposium 
de joyería contemporánea en l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de 
Tarragona. Paralelamente se realizarán tres exposiciones de joyería 
contemporánea en el Museu d’Art Modern de Tarragona, en el Pati de la 
Diputació y en Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.” 



Diari de Tarragona,  (Tarragona), 15-06-2010 
 
Esteve Giralt, “Una exposició restitueix Ignasi Mallol, brillant pintor paisatgista 
i gran activista cultural tarragoní mort fa 70 anys a l’exili, a Bogotà. 
L’exposició al Museu de Valls està fortament lligada a l’edició del llibre Ignasi 
Mallol. La Catalunya quiescent, editat per la Diputació de Tarragona i Viena 
Edicions. La Col·lecció Tamarit li dedica el 26è volum, en una obra que neix 
per divulgar l’art dut a terme a les comarques de Tarragona per autors locals 
o forasters que hagin tingut una estreta relació amb el territori.” 
La Vanguardia. Tarragona. Art (Barcelona), 18-06-20 10 
 
Redacció, “L’escola Joan XXIII de Bonavista exposa al Museu d’Art Modern. 
El Museu d’Art Modern consolida la seva oferta educativa amb la quarta 
edició de Les escoles exposen al MAMT. En aquesta ocasió, el museu acull 
l’exposició Ets un artista... exposes al MMAT, que reuneix l’obra dels alumnes 
d’educació infantil de primària de l’escola Joan XXIII de Bonavista. Durant la 
inauguració, la directora del Museu d’Art Modern, Rosa Ricomà, i la cap del 
servei pedagògic del museu, Marisa Suárez, van destacar el treball conjunt 
que comporta aquest projecte pedagògic, una opinió compartida pel director, 
Rafael Escolà, que va destacar que aquest projecte “fomenta el treball en 
equip, no només entre alumnes, sinó també entre la família, l’escola i el 
Museu “. L’exposició es podrà visitar fins el 4 de juliol. 
El Punt, (Girona), 20-06-2010 
 
Redacció, “Apropar l’art a les escoles. El Servei Pedagògic del Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona presenta una nova edició del projecte 
interdisciplinari “Les escoles exposen al MAMT”. Alumnes de l’escola Joan 
XXIII de Bonavista observen les seves obres al Museu.” 
La Vanguardia, (Barcelona),  25-06-2010 
 
Ricomà, Rosa M. “Enric Adserà Riba. Obra inèdita. La seva relació amb el 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona s’inicià l’any 1992, quan 
l’artista exposa per primer cop en aquesta ciutat. Donàvem a conèixer, llavors 
l’obra d’un artista de les nostres comarques al qual les circumstàncies 
familiars havien conduït fins a Holanda, on havia consolidat una important 
trajectòria artística.” 
Cultura i Paisatge a la ruta del Cister, (Tarragona /Valls),  núm. 5,  2010 
 
Mar Cirera, “Del Tapís de Miró a les esculturas romanas. Una de las grandes 
obras que se pueden ver en el Museu d’Art Modern es el Tapís de Tarragona, 
de Joan Miró y el tarraconense Joseph Royo. El 27 de septiembre de 1968 
Miró firmó un dibujo, un primer borrador donde señaló las diferentes partes  
que constituirían el Tapís de Tarragona , para su ejecución pro  Josep Royo.” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 08-07-2010 
 
Redacció, “El Museu de Valls va ser l’escenari de l’homenatge al pintor i 
activista cultural tarragoní Ignasi Mallol (Tarragona, 1892 – Bogotà, 1940), 
durant el qual es va inaugurar l’exposició “Ignasi Mallol, la tranquil·litat 
perduda d’un home, d’un país” i es va presentar un nou volum de la col·lecció 



Tamarit, editada per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions, sota el títol 
Ignasi Mallol. La Catalunya quiescent,” 
Posem l’accent en la cultura. Diputació de Tarragon a, (Tarragona), 2010 
 
Redacció, “Conèixer el territori a través dels seus museus. La Diputació edita 
dos llibres dedicats als equipaments culturals del Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre.” 
Posem l’accent en la cultura. Diputació de Tarragon a, (Tarragona), 2010 
 
Redacció, Èxit del VII Travelling Symposium de Joieria a Tarragona. A més 
de conferències i sessions de treball, el simpòsium ha inclòs 3 exposicions de 
joieria contemporània, al Museu d’Art Modern, al Pati del Palau de la 
Diputació i al Museu Arqueològic de Tarragona.”   
Posem l’accent en la cultura. Diputació de Tarragon a (Tarragona),  2010 
 
Redacció, “Des del dia 14 d’abril en nostre institut presenta una exposició 
sobre l’escultor Julio Antonio. L’exposició consta de 19 plafons on es detalla 
la seva vida, obra i les connexions amb les personalitats amb qui es va 
relacionar.” 
Cabòries, butlletí de l’Institut Julio Antonio, (Mó ra d’Ebre),  núm. 4,  juny 
2010 
 
Loreto Meix, “Els escultors a Móra d’Ebre una autèntica pedrera. Una petita 
aproximació als escultors que la villa de Móra d’Ebre ha donat ens fa 
percebre la rellevància que l’escultura ha tingut al llarg de 300 anys.” 
Cabòries, butlletí de l’Institut Julio Antonio, (Mó ra d’Ebre), núm. 4, juny 
2010 
 
Redacció, “Regina Giménez y Ester Fabregat, premiadas por la Biennal d’Art. 
El Museu d’Art de la Diputació de Tarragona expondrá las obras hasta el28 
de agosto.” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 17-07-2010 
 
Redacció, “Biennal d’Art de Tarragona. Col·lecció i Piel de Tetas, les 
guanyadores. Regina Giménez ha guanyat el premi Tapiró de pintura, que 
enguany arriba a la 37a edició, amb l’obra Col·lecció. Una altra artista, Ester 
Fabregat, s’ha emportat el premi Julio Antonio d’Escultura per l’obra Piel de 
tetas, que celelbra la 35a edició”. 
El Punt, (Girona), 17-07-2010 
 
Redacció, “la Biennal d’Art 2010 premia l’obra de Regina Giménez i Ester 
Fabregat”. 
El Punt, (Girona),  18-07-2010 
 
Redacció, “La Diputació lliura dos premis de la Biennal d’Art. Ester Fabregat i 
regina Giménez han estat guanyadores dels premis Julio Antonio d’Escultura 
i Tapiró de Pintura. Els premis tenen l’objectiu de fomentar la creació i la 
investigació en pintura i escultura.” 
Diari més Tarragona, (Tarragona), 19-07-2010  
 



Redacció, “La Diputació lliura el 37è premi Tapiró de pintura i el 35è guardó 
Julio Antonio d’escultura, en el marc de la Biennal d’Art 2010.” 
www.intradt.cat/houdini/noticiesintra/view.php?ID=18844 (20-07-2010) 
 
Redacció, “Biennal d’Art 2010 de la Diputació de Tarragona. El pasado 16 de 
julio se otorgaron el XXXVII Premio Tapiró de pintura y el XXXV Premio Julio 
Antonio de escultura a Regina Giménez Froiz (Barcelona, 1966) por su obra 
Col·lecció y a Ester Fabregat Molné (Tarragona, 1977), por su obra Piel de 
Tetas, respectivamente. Por su parte LUX&LOS, de Àlvar Calvet, obtuvo el 
accésit de pintura, y Discursaos en  la prórroga de Ángel Pomerol, el de 
Escultura, mientras que Enric Font Companys y Eva del Fraile Fiz se 
adjudicaban sendas menciones honoríficas.” 
Artecontexto noticias, (Madrid),  21-07-2010 
 
Redacció, “La Diputació lliura el 37è premi Tapiró de pintura i el 35è guardó 
Julio Antonio d’escultura, en el marc de la Biennal d’Art 2010. Col·lecció de 
Regina Giménez Froiz, i Piel de Tetas, d’Ester Fabregat Molné, són les obres 
guanyadores d’aquesta edició, que també atorga dos accèssits i dues 
mencions honorífiques.” 
La ciutat de Tarragona, (Tarragona), núm. 36,  Del 19 de juliol a l’1 
d’agost 2010.  
 
 
Redacció, “Petits grans artistes al Museu d’Art Modern de Tarragona. Les 
obres escollides sobre les quals els alumnes treballen són variades, tant en la 
forma com en el contingut, de manera que s’ajusten a cada franja d’edat dels 
participants. A més a més, tant a l’escola com al museu, les activitats són 
coordinades pel mateix MAMT, qui en finalitzar el curs, exposa a les seves 
instal·lacions les primeres obres d’aquest petits grans artistes.” 
ON magazine Tarragona, (Tarragona),  núm. 3,  estiu  2010 
 
Blai Mesa, “Inmovilismo dinámico. El XXXVII premio Tapiró de pintura y el 
XXXV premio Julio Antonio de escultura nos muestran, una vez más, el arte 
vigente. 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 31-07-2010 
 
Blai Mesa, “Entrevista a Ester Fabregat ganadora del XXXV Premi Juli 
Antonio d’escultura. El espacio para la memoria de la muerte.”... Piel de tetas 
viene de una propuesta para hacer un trabajo conjunto con una bailarina. Yo 
tenía que crear un traje que le modificase la piel. El resultado es un trabajo 
interdisciplinario entre la performance escultórica y la danza contemporánea. 
Busco la modificación del volumen del cuerpo humano con una segunda piel. 
Una piel artificial, de plástico, que juegue con la identidad sexual. Para que el 
que lo lleve no sea ni hombre ni mujer. Sino otra cosa. La piel natural actúa 
frontera del  cuerpo interior y el espacio exterior. Este conocimiento es 
modificado con Piel de tetas. Se genera un lenguaje distinto, un estar y 
comprender sobre un exterior paralelo al real. Un nuevo aprendizaje y 
sensaciones a experimentar...” 
Diari de Tarragona, (Tarragona),  31-07-2010  
 



Redacció, “El món femení de Claude Collet. Rescatar artistes de l’oblit és una 
tasca obligada per als historiadors, ja que està demostrat que l’evolució de 
l’art no sempre és a les mans dels mestres. El retrobament amb la més que 
notable Claude Collet en l’exposició que el Museu d’Art Modern de Tarragona 
li dedica és certament un esdeveniment que cal aplaudir. Potser caldria 
aprofitar l’avinentesa per replantejar-nos aquella pregunta d’on són les 
dones?, justament el títol d’una altra exposició en la qual la dona centrava el 
tema plàstic. En aquesta ocasió, però, l’expressió adquiriria un to 
reindivicatiu, per reclamar el paper de la dona artista en la historia de l’art...” 
Bonart (Girona), núm. 131, setembre 2010 
 
Manuel Allué, “Calude Collet en un mundo de enanos (en un mundillo) Hace 
dos noches se inauguró en el Museo de Arte Moderno de Tarragona la 
exposición de la fallecida artista suizo-barcelonesa Claude Collet, la recerca 
de la identitat, exposición en al que algo hemos tenido que ver aunque sea 
ebn su aspecto “mecánico”, digámoslo así. Y en ese trabajo me he topado 
con una artista para mi desconocida, brillante, tentadora, que no escondía 
sus dudas pero sobre todo pintora-pintora, algo a lo que no solemos estar 
acostumbrados y que nos sigue sorprendiendo. Para bien y para mal.” 
http://ambodsiglos.blogspot.com/  19-09-2010  
 
 
F. Basco Graciá, “Claude Collet: La recerca de la identitat” o la metamorfosis 
de la mujer. El Museu d’Art Modern de la Diputació acoge una magnífica 
exposición de la pintora Claude Collet (Suiza, 1929 – Barcelona, 2007), bajo 
el título “La recerca de la identitat”, que estará abierta hasta el próximo 7 de 
noviembre. La muestra concibe un repaso de la vida y la obra de la autora, 
suiza de nacimiento y catalana de adopción, que destacó en el panorama 
artístico catalán e internacional. La pintora abordó varias temáticas, tales 
como el paisaje urbano de Barcelona, el arte sacro y una idea simbólica de la 
mujer. Desde sus primeras obras, los pasajes religiosos y la figura de la 
mujer ocupan un lugar preferente; pero fue a finales de la década de los 
sesenta cuando su obra alcanzó una importancia singular. En la muestra que 
ofrece el museo queda reflejado el sentimiento poético y artístico de su obra, 
que le acompañó durante toda su vida...” 
http://www.gal-art.com/   01-10-2010  
 
 
Redacció, “Claude Collet. La recerca de la identitat. Del 17 de setembre al 7 
de novembre de 2010. Museu d’Art Modern de Tarragona.” 
ArtNotes (Santiago de Compostela) , núm. 33,  2010 
 
 
Mar Cirera, “El Museu d’Art Modern de Tarragona acoge la exposición de la 
pintura suiza Claude Collet “La recerca de la identitat” que estará abierta al 
público hasta el próximo 7 de noviembre. La artista abordó varias temáticas, 
el paisaje urbano de Barcelona y la idea de mujer.” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 18-09-2010 
 
 



Redacció, “La Diputación de Tarragona convoca los Premios Tapiró de 
pintura y Julio Antonio de escultura en el marco de la Biennal d’Art, con el 
objetivo de fomentar la creación y la investigación en pintura y escultura. Los 
premios tienen una doble vertiente: una dotación en metálico y la realización 
de una exposición individual en la sala de exposiciones temporales del 
Museu d’Art Modern de Tarragona. Este año el primer Premio de escultura ha 
sido concedido a Ester Fabregat Molné, por “Piel de Tetas”, mientras que el 
Primer Premio de Pintura ha sido para “Col·lecció”, de Regina Giménez 
Froiz.”  
Revistart, (Barcelona), núm. 148,  2010 
 
 
Francesc Fontbona, “Caldrà rescriure la història de la pintura dels 50. De 
totes aquestes, la més clàssica és Claude Collet, filla d’un Picasso post-
Guernica, i sovint propera a Garcia-Llort, un altre dels eclipsats d’aleshores, 
D’ella el mateix museu de Tarragona n’ha publicat un catàleg-monografia 
elaborat per antonio slacedo, amb la cura en què aquest historiador sol 
documentar els seus treballs.” 
El Temps, (Girona), 09-11-2010 
 
M.B. “La muestra repasa la vida y la obra de Claude Collet, siendo la mujer y 
su particular manera de tratarla  el eje de su producción artística . Según el 
comisario, Antonio Salcedo, fue una de las primeras artistas que se acercó a 
la pintura feminista “construyendo una mujer que luchaba por su derechos”. 
Claude Collet (Ginebra, 1929 – Barcelona, 2007) Museu d’Art Modern de 
Tarragona. 
Revistart, (Barcelona), núm. 149,  2010 
 
Redacció, “Artistes ebrencs i paisatge. El Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona acull, fins el proper 9 de gener, les obres de quatre artistes 
ebrencs. Leonardo Escoda, Manel Margalef, Josep Salmerón i Lluís vives 
reflexionen sobre el paisatge en aquesta proposta multidisciplinària. La 
mirada reposada es pot visitar al carrer de Santa Anna de Tarragona.” 
El Punt, (Girona), 15-11-2010 
 
 
Iván Favà, “”La mirada reposada, una revisió del paisatge artistes dels anys 
80. terres de l’Ebre. Escola d’Art de Tortosa, de l’11 de maig al 30 de juny de 
2010. Museu d’Art Modern de Tarragona, del 12 de novembre al 9 de gener 
de 2011. Un títol complex i que aglutina més d’un significat i d’una intenció és 
la mirada que ens proposen aquests quatre artistes: Josep Salmerón, Lluís 
Vives, Manel Margalef i Leonardo Escoda. 
Artiga, (Tarragona), núm, 11, novembre 2010 
 
Carina Filella, Biennal de Tarragona. Museu d’Art Modern juliol – agost 2010. 
Regina Jiménez és una artista barcelonina que fa temps que s’interessa per 
una iconografia industrial, per escenes urbanes que caminen cap a mons 
utòpics, innocents i poètics; i , sobretot, s’interessa pels espais arquitectònics. 
En aquest tercer àmbit s’inscriu l’obra Col·lecció amb la qual ha guanyat el 
37è premi Tapiró de pintura, que convoca biennalment la Diputació de 



Tarragona, juntament amb el premi Julio Antonio d’escultura. L’obra de 
Regina Giménez (Barcelona, 1966) planteja la casa com a refugi: “un model 
d’arquitectura quotidiana com a últim reducte modern d’intimitat davant una 
comunitat global en què la nostàlgia i la desolació queden de manifest en la 
buidor de les seves estances”, apunta l’artista Manel Margalef, membre del 
jurat d’aquest premi, en el catàleg de la Biennal d’Art 2010. Enguany el jurat 
també ha volgut concedir v a l’obra de l’artista Àlvar Calvet Lux&Los, en la 
qual exploren els lligams entre la fotografia i la pintura. Les dues mencions de 
la darrera edició del Premi Tapiró han estat per a l’obra El último paso de la 
ceremònia, d’Eva del Fraile (Valladolid, 1977), i MINH-02, d’Enric Font 
(Barcelona, 1968) 
Pel que fa al Premi Julio Antonio d’escultura, que aquest any ha arribat a la 
35a edició, ha esta per a una tarragonina: Esther Fabregat, per la instal·lació 
Piel de Tetas: una obra interdisciplinària que es balanceja entre la 
performance escultòrica i la dansa contemporània, i que planteja la 
construcció d’una segona pell o la construcció de pròtesis com a vies per a 
modificar la identitat sexual o el volum del cos. L’accèssit del premi Julio 
Antonio també ha estat per un artista tarragoní: Àngel Pomerol, amb l’obra 
Discursos en la pròrroga. 
Artiga, (Tarragona), núm. 11,  novembre 2010 
 
Redacció, “Anunci. La mirada reposada. Una revisió del paisatge. Artistes 
dels anys 80. Terres de l’Ebre. Produïda per l’escola d’Art i Disseny de la 
Diputació a Tortosa. Leonardo Escoda. Manel Margalef. Josep Salmerón. 
Lluís Vives. Del 12 de novembre del 2010 al 9 de gener del 2011. Museu 
d’Art Modern de Tarragona 
Artiga, (Tarragona),  núm 11, novembre 2010 
 
Redacció, “La mirada reposada. Una revisió del paisatge. Artistes dels anys 
80. Terres de l’Ebre en el Museu d’Art Modern de Tarragona” 
Diari de Tarragona. Encuentros (Tarragona),  27-11- 2010 
 
Mar Cirera, “La escultora vallense Ester Fabregat expone toda su obra en 
Berlín. Tras su estancia en Berlín, la artista nacida en valls, empezará a 
trabajar en un nuevo proyecto para exponer en el Museu d’Art Modern de 
Tarragona. Ester Fabregat es la ganadora de la Biennal de Escultura de este 
año por las obra Piel de Tetas.” 
Diari de Tarragona, (Tarragona), 01-12-2010 
 
 
Redacció, “El paisatge segons Quatre artistes ebrencs, al Museu d’Art 
Modern. La mirada reposada. Una revisió del paisatge. Artistes dels anys 80. 
Terres de l’Ebre reflecteix al visió particular de Leonardo Escoda, Manel 
Margalef, Josep Salmerón i Lluís Vives. L’exposició està produïda per 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa.” 
La Vanguardia. Tarragona, (Barcelona), 08-12-2010 
 
Conxita Oliver, “La mirada reposada. Una revisió del paisatge. Produïda per 
l’Escola d’Art de Tortosa, aplega quatre artistes de les Terres de l’Ebre de la 
generació dels 80, Leonardo Escoda, (Tortosa, 1956), Manel Margalef 



(Amposta, 1963), Josep Salmeron (Tortosa, 1964) i Lluís Vives (Vinaròs, 
1959); una mostra que es proposa posar el punt de mira en el concepte del 
paisatge, amb processos que posen en crisi la mateixa noció de paisatge. 
Tots tenen en comú el fet de plantejar-se l’experiència del territori al partir del 
seu propi llenguatge, i la construcció i la destrucció són cares de la mateixa 
moneda.” 
Bonart, (Girona), núm. 134, desembre 2010 


