
L’exposició Retrats de vi recull el treball realitzat pel fotògraf Maoz Eliakim 
al cicle de perfils d’enòlegs que s’han format a la Facultat d’Enologia de la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Paisatges, pràctiques vitivinícoles 
i perfils professionals diversos, però amb una única manera d’entendre el vi: 
amb passió i amb el convenciment que el vicle amb la terra és tan determinant 
com l’art, l’artesania, la tècnica i la ciència que es fonen a l’hora de fer vi. 
Durant aquest 2018 podreu visitar l’exposició en els nostres campus:  

23 d’abril–4 de maig: CRAI campus Sescelades, Tarragona

8–23 de maig: CRAI campus Catalunya, Tarragona

28 de maig–8 de de juny: CRAI Seu Baix Penedès, Coma-ruga, el Vendrell

13–27 de juny: CRAI campus Vila-Seca

2–13 de juliol: CRAI campus Bellissens, Reus

18–30 de juliol: CRAI Medicina i Ciències de la Salut, Reus

5–19 de setembre: CRAI campus Terres de l’Ebre, Tortosa
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RETRATS DE VI FOTOGRAFIES DE MAOZ ELIAKIM[publicacions urv]

Un vi és efímer. La paraula i la imatge, en canvi, poden presumir 
de ser perennes. Però és cert també que copsen un temps únic 
i irrepetible, perquè la vida flueix i tot es transmuta encara que 
sigui lentament. Al cicle de llibres Retrats de Vi ho hem volgut fer 
evident, i per això ara donem un nou valor a les fotografies que els 
alimenten, en fons i forma, en dimensió i en presència. Per viatjar 
en l’espai i en el temps i fixar la mirada en allò substancial, que és 
la terra, la terra que pesa, que marca, que imprimeix caràcter i que 
cada any té la virtut, amb la mà de l’enòleg, d’oferir-nos el millor 

fruït: la seva sang, el seu vi. 

www.retratsdevi.cat


