Pol Valero, cantant i encarregat dels samplers,
considera que “aquest so
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Per a la comissària, Natàlia Chocarro, la instal·lació Des de la cambra és
“una gran enciclopèdia visual on l’esdevenir de l’ésser humà recorre literalment la superfície expositiva, aplega una àmplia diversitat de disciplines artístiques”. Remet, segons
Chocarro, “a la cova prehistòrica que va acollir
una de les formes artístiques primigènies per esdevenir l’hereu de la cambra contemporània”.
En paral·lel, l’Escola
Municipal d’Art (EMA) de
La Mercè ha preparat un
taller monogràfic dirigit
per l’artista que, sota el títol de Sense por, explorarà l’essència del procés
creatiu i com es relaciona
la mirada de l’autor amb
el ventall de tècniques
creatives. El taller se celebrarà al mateix centre els
dies 8, 15, 22 i 29 d’abril
de 2016, de 17 a 20 h. Cal
inscripció prèvia. ■
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Agustí Puig exposa
el seu corredor artístic
a ‘Des de la cambra’

es pot visitar fins al
27 de maig al Centre
Cultural La Mercè
Redacció
GIRONA

El centre cultural La Mercè exposa aquests dies Des
de la cambra, el nou projecte de l’artista sabadellenc Agustí Puig, inserit
en el programa Itiner’ART
i produït per a Fundació
Vila Casas. La mostra, que
es pot veure fins al 27 de
maig, furga en les interpel·lacions que assetgen
l’ànima humana a través
d’un projecte d’instal·lació
pictòrica que s’ha ideat

L’exposició, el dia de la seva inauguració ■ EMA

com un corredor subterrani amb bifurcacions insospitades. Un corredor
artístic revestit amb teles
de grans dimensions que
aplega símbols i motius

que acompanyen la producció de l’artista: l’ull,
els rostres hieràtics, el
bastó, xifres i rellotges
que marquen l’inexorable
pas del temps.
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