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Can Mario reivindica la
«coherència» de Joan Furriols amb
l'exposició de 80 obres
L'espai de la Fundació Vila Casas a Palafrugell mostra les escultures "hipnòtiques" de
l'artista barceloní Lluís Carulla en la nova programació d'estiu

Acn | Palafrugell 08.06.2017 | 14:04

El museu d'art contemporani Can Mario de

Palafrugell (Baix Empordà) de la Fundació Vila

Casas mostra per primer cop una selecció de

vuitanta obres de l'artista Joan Furriols (Vic, 1937)

que van des dels seus inicis creatius els anys 50

fins a l'actualitat. La comissària, Anna Llopis, ha

destacat la "coherència" i "honestedat" d'aquest

artista prolífic que en els últims anys està recollint

un reconeixement que al seu entendre arriba amb

retard. Sota el títol de 'Silenci', l'exposició inclou

objectes quotidians com ara rellotges, taps de suro o claus amb els que l'artista aconsegueix

"transformar i capgirar una realitat amb una subtilesa colpidora". És una de les propostes de la nova

programació d'estiu on també figura una exposició del barceloní Lluís Carulla, amb una desena

d'escultures mòbils fetes d'acer, inspirades en el cosmos, amb les que l'artista busca crear un efecte

"hipnòtic" a l'espectador.
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Una de les obres de Joan Furriols que s´inclou a la mostra de Can

Mario de Palafrugell  ACN
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