
UNA OPAClTAT TRANSLÚCIDA
DANIEL ENKAOUA I V|CTOR PÉREZ-PORRO A L’ESPAI VOLART
Fins al 16 de desembre, l’Espai
Volart 2 de la Fundaci6 Vila-Ca-
sas presenta, al nostre país, l’obra

del pintor fl’anco-israe]ih Daniel
Enkaoua (Meaux, 1962), resident
a Barcelona des de fa vuit anys.

La mostra es titula Creure/Crear,
i inclou vint-i-tres obres elabora-
des entre l’any 2006 i l’actualitat.
Fide] al seu esti], Enkaoua ens
presenta unes pintures monocro-

mes amb uns fons infinits i una
atmosfera que transmet una enig-
m~tica atemporalitat. Les obres
tenen una misteriosa opacitat

translúcida, cosa que provoca que
l’espectador hagi d’interpretar i
definir les formes, possibilitant

infinitud de lectures.

Creure/Crear esth dividida en
tres sales i, a la primera, comen~a
parlant de l’individu i de les fases

de la vida, des de la infkncia fins
a la maduresa i el final de la vida.
El segon espai evoca la idea de

grup, i el tercer la simbiosi entre
les persones ila natura, barrejant
retrats amb natura morra i desdi-

buixant els ]ímits entre les perso-
nes ila natura.

PÉREZ-PORRO
D’altra banda, la planta 0 del ma-
teix edifici presenta l’exposició

Els colors de Berlín van fer les
formes en el meu cap, de l’artista

Víctor Pérez-Porro (Barcelona,
1960), una mostra amb les seres

obres més recents. En aquesta
ocasió, la perspectiva, protago-

nista de bona part dels treballs
anteriors de ]’artista, pateix un
procés de síntesi que dóna lloc a
paisatges seqüencials d’intensi-

tat crom~tica, amb rega]ims de
pintura entrel]aqats i punts i rat-
lles que ens situen en un univers

cibern~tic. ~v

DANIEL ENKAOUA.
CREAR-CREURE

Fins al 15/12 LIo¢: Espai Volart Fundació
Vila Casas¯ Aus[¿s Marc, 22. Barcelona¯
Ó Dedt. adv.,de~-7a20.3Oh;ds.,d’ll
a 14 h i de 17 a 20.30 h; dg, d’11 a 14 h
( 1 euro¯ ’~ 83 48179 85.
Web: www fundaciovilacasas com
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