
EXPOSICIÓ AL CASINO

L’ART DEl. DEI.IRI [] Una de les artistes bagenques més reconegudes arriba amb la seva obra recent al Centre Cultural el Casino. La directora
del Centre díkrt Contemporani i Sostenibilitat El Fom de la Cal~ de Calders porta al cor de la ciutat un treball en qu~, a les reflexions creatives
sobre la demencia i la raó, hi afegeix les peces realitzades més recentment, on indaga sobre la relació que s’estableix entre l’home i la natura

Roser Oduber porta a Manresa el treball
sobre les fronteres del pensament humh
¯ La mostra «D_lVlents + D_Liris» s’inau~ura dijous i es podra veure fins a rabril amb obra in6dita de I’artista calderina
TONI MATA I RlU I MANRESA

¯ La cura d’bumilitat que l’artista
Roser Oduber recepta per a la hu-
manitat s’exposa amb la inh6spi
ta lucidesa de l’art contemporani
a la sala principal del Centre Cul-
tural el Casino de Manresa. L’e-
nigmhtic i alhora suggeridor títol
D_Ments + D_Liris convida a sub-

mergir-se en el particular univers
creatiu d’unafan¿~tica de la natu
ra que en aquest projecte uneix el
treball que va mostrar el 2o11 a
l’Espai Volart de la Fundació Vila
Casas de Barcelona amb el mate-
rialin~dit sorgit de l’etimologia del
terme natí deliro. La motivació de
tot plegat és indagar (da capacitat
de pensament dels éssers humans
que els fa creure que estan per so-
bre de la natura, per sobre de tot>~.

Roser Oduber recull el testi-
monid’altres artistes reconeguts de
la Catalunya central que en els dar-
rers anys han tingut el seu espaii
el seu moment al Casino, com
Lourdes Fisa, Angels Freixanet,
Ramon Oms, Agustí PenadOs i,
recentment, Quim Falcó. La res-
ponsable del Centxe d’Art Con-
temporanii Sostenibilitat El Foro
de la Cal~ no protagonitzava una
exposició individual a la ciutat de
Manresa des que va mostrar la
seva obra l’any 2005 a la ja des
apareguda Galería Bubiralta.

El comissariat de la mosixa el
comparteix Oduber amb la man-
resana Fina Sitjes, col.laboradora
de Regió7 a qui una malalda va
apartar temporalment delprojec-
te. (<La Roser sempre ha vo]gut que
hi los implicada i ro’ha anat ense-
nyant els aven~os que feia,), va
explicar Sitj es, historiadora de l’art
i responsable de diverses exposi-
cions d’arídstes locals.

La mostra es compon de dues
parts enles que Oduber combina
all6 que l’ha ocupat en els darrers
temps. A la dreta de la sala hi ha
una selecció de les peces que a
principis del aozz va exhibir a
l’EspaiVolart de Barcelona sota el
títol D Ments, un treballintensi de
gran honestedat artística en que
explorava els límits entre forma i
materia i la dialéctica que s’esta-

HIREIAARSO

Un any amb quatre propostes

N El Centre Cultural el Casino de Manresa acollirñ enguanv quatre ex-
maB posicions en la seva sala principal. El treball de Roser Oduber és el
primer material que ocupa aquest espai, seguint la Iínia de donar cada
anv protagonisme a un artista de la Catalunya central. A final d’abril, canvi
de registre amb la irrupció de la mostra dedicada a I’escriptor manres~]
Joaquim Amat-Piniella, de qui el proper 21 de febrer s’iniciaran els acres
que serviran per commemorar el centenari del naixement. Durant la Festa
Major arribara el moment de rartista pl~stic barceloníAntoni Llena, amb
I’exposició SOS: senyals de furn des d’un subs~l, que es perllonga~ fins al
20 d’octubre, La darrera proposta de I’any encara est~ pendent de decidir,
segons va explicar ahir el regidor de Cultura, Joan Calmet,

......................................................................... UEXPOSlO¿.........................................................................
Peces que van formar part de D_HENTS + D_OELIRIS
rexposició c~D_.ments~~ a
I’Espai Volart es combinen
amb les noves de (~D_liris))

L’acte inaugural tindr~ Iloc
aquest dijous a les 19 h, amb
una acció de Laura Bataller i el
grup Primo Gabbiano

).Centre Cultural el Casino. Passeig Pere
lll 27. Manresa. Q DIES: del 7 de febrer al
3 d’abril. De dimarts a diumense i festius,
de 18 a 21 h. Entrada lliure. 0 INAUGURAEIÓ:
dijous, a les 19 h. Durant racte, obe~ a
tothom, es dur~ a terme una períomance
amb Laura Bataller i el grup Primo Gabbiano
(ex-Kinoplatz).

Roser Oduber (esquerra) i Fina Sitjes, ahir al mati al Casino

bleix entre la raó i la demencia.
Com un fil invisible que recor-

re l’exist~ncia creafiva de l’autora
calderina, l’altra meitat de la pro-
posta expositiva és l’obra inédita
que l’ha ocupat més recentment i
que s’ha acabat personificant en
els quadres de D Liris. Una nova
intmspecció en la vitalitat del pen-
sament que pren com a motiu el
desequilibri que els humans ma-
nifesten en la seva relació amb la
natura. Els lliris secs són el mate-
rial que no tant sols surt en algu-
nes de les teles com a element pic-
t6ric sin~ també una methfora, a
partir de la seva etimologia llaO-

na deliroésunverbqueglguifica
desviar-se del solc en l’acte de
llaurar- de la imprevisibilitat d’a-
Ub que la natura, la terra, ofereix als
humans quan la interpel.len.

L’espectador no toparh amb ob-
res de lectura fhcil ni c6moda da-
vant de peces com Transgressió.
Una artista que incorporo en el seu
currículum obres amb peli de serp
morta no és, precisament, sospi-
tosa de banalitzar el seu compro-
mís amb l’ofici. En el centre de la
sala, entre els dos hmbits que Fina
Sitúes va definir com els dos ,he
misferis cerebrals~>, una jardinera
amb lliris, unes figures humanes i

una projecció posen elvisitant en
situació sobre l’altre gran eix a
parür del qual gira la mostra: la vo
luntat de delirar en companyia.

Deliris col.lectius
Roser Oduber s’ha envoltat d’un
seguit de ereadors de diverses dis-
ciplines per portar la sevainttffció
artística a ments alienes que com
pletessin el seu punt de vista. Uau-
diovisual esmentat és obra del re-
alitzador manresh Gerard Quinto,
i les fotografies que ii.lustran el ca-
thleg porten la firma de berguedh
IordiPlana. Unesimatges que, a di-
ferencia de la descontextualització
pr6pia d’aquest rdpus de publica-
dons, es van pmndre en espais tant
singulars com el convent de la
Col6nia Rosa[, convertit des de fa
uns anys en epicentre d’una i po-
li~drica activitat artística.

La mateixa Fina Sitjes ha estat
companya de viatge dels deliris
d’Oduber, com Gl6ria Bosch, di-
rectora d’art de laVfla Casas. Pro
pietat d’un empresariíarmaceuüc,
la fundació t~ diversos centres ex-

posi~us com ara el museu d’art
contemporani Can Framis, al Po-
blenou barceloní, on hi ha expo
sades peces de la directora del
Cacis. Una altra col.labaració sor-
gida de la complicitat d’Oduber
amb artistes del seu entarn es po-
drh gaudir durant l’acte inaugural
d’aquest dijous. Laura Bataller,
que ha participat en diferents pro
jectes d’El Foro de la Cal~, realit-
zarh una acció pefformativa acom-
panyada del grup Primo Gabbia
no, noto que recull l’herbncia de
Kinoplatz.

El servei didhctic que habitual-
ment complementa les exposi-
cions del Casino, i que s’adreqa als
centres escolars, anirh en aquesta
ocasió a chrrec de Marina Berda
let, premi Tend~ncies de RegióT.
L’aríJsta també conduirh la visita
guiada que ündrh lloc el dissabte
z6 de marq. La mateixa Roser
Oduber, per la seva part, protago-
nitzarh la visita que es durh a ter-
rne el dissabte 16 de febrer a la tar
da. L’assistbncia a aquestes troba-
des és lliure i gratu’fta.
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