Nota de premsa
El Centre Cultural Terrassa s’omple de dibuixos i colors amb
l’exposició Maria Rius i Camps. La mar d’imatges
L’exposició, que es podrà visitar gratuïtament fins el 31 de març, recull la
trajectòria, les influències i l’evolució de l’artista a través d’una vuitantena
d’il·lustracions originals.
L’exposició Maria Rius. La mar d’imatges s’afegeix a una llarga llista d’il·lustradors i, sobretot,
il·lustradores que han anat mostrant els seus dibuixos al Centre Cultural Terrassa. En aquest
llistat, destaquen referents del nostre país com Pilarín Bayés, Carme Solé o Roser Capdevila.
Aquest línia d’exposicions, dirigida a un públic familiar i escolar, es consolida com una de les
propostes més assentades de la temporada.
Maria Rius i Camps, la il·lustradora
Amb una trajectòria de vertigen, amb més de 350 llibres i gairebé vint mil il·lustracions, els
treballs de Maria Rius es caracteritzen pel seu inconformisme a l’hora de no resignar -se a una
sola forma de retratar el món, fet que ha generat un ampli ventall de possibilitats creadores, un
autèntic mosaic de recursos i tècniques.
Com si continués instal·lada en l’educació activa juganera apresa a casa, les tisores, els
paperets o els més distints fragments de realitat han trobat sempre un lloc en les seves
il·lustracions. Per aquest motiu, hi ha aquarel·la, pintura acrílica, alguns olis, papers de diferents
textures, ús de ceres, carbonets i llapis de colors, munts d’esbossos, provatures i
experimentacions abans de culminar l’acabat final, accidents del moment (un esquitx inesperat,
per exemple) i també collages, plomilla, gravats, linòleums...
En revistes, en jocs, en puzles, en brodats i, sobretot, en centenars de llibres, les il·lustracions
de Maria Rius multipliquen els angles d’aproximació, els seus punts de vista, i esdevenen una
portentosa exhibició plàstica. Amb tanta humilitat com estima, del despullament a l’excés, del
grisos
matisadíssims a l’explosió de color, són viva organicitat en creixement al llarg dels anys,
testimoni d’una època de democratització cultural viscuda com a progrés.
Cada artista té el seu estil. Alguns ens meravellen per tots els detalls que amaguen els seus
dibuixos i altres ens fascinen per la força que transmeten, alguns ens semblen entranyables i
d’altres ens embadaleixen per la senzillesa i les sensacions que ens transporten al fred de
l’hivern, la calidesa d’un menjador o la felicitat d’un infant jugant.
Maria Rius és de les artistes que ens explica moltes coses a través dels seus dibuixos. De fet,
entén la il·lustració com un treball narratiu, el que assumeix uns antecedents, previs a la lectura
del text, i ho fa utilitzant la tècnica que més s’adequa al conte que interpretarà.
Joaquim Noguero, el comissari
En aquesta ocasió, el comissariat ha anat a càrrec de Joaquim Noguero. El mateix Noguero es
caracteritza per no fer mai una proposta superficial, sempre va més enllà i pretén mostrar les
vicissituds més íntimes de l’artista, el procés més meticulós per deixar al descobert els secrets
més ben guardats que justifiquen una trajectòria tan reeixida en el món de la il·lustració, com és
el cas de Maria Rius.
De fet, aquesta exposició és el resultat d’un tàndem excepcional, el que formen l’artista i el
comissari: Maria Rius i Joaquim Noguero es coneixen des de fa més de deu anys,
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concretament el 2001 en un cicle de conferències titulat La literatura per a joves, de la creació a
la comunicació. Maria Rius, en la sessió dedicada als il·lustradors, hi participava com a
il·lustradora i cofundadora i primera presidenta de l’associació d’il·lustradors de Catalunya. El
temps ha forjat una relació de respecte i amistat.

Aquesta exposició ofereix el programa pedagògic dels Exploradors de l’art dins de l’acord de
col·laboració d’Unnim Caixa i Unnim BBVA.
Les Dades:
Exposició: Maria Rius i Camps. La mar d’imatges
Data inauguració: dijous 31 de gener 2013
Hora: 19.30h
Preu: entrada lliure
Horari: de dimecres a divendres de 9 a 21 h. dissabtes de 12 a 21 h. i diumenges i festius de 17 a 21 h.
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340
Més informació: http://www.fundacioct.cat/exposicio/maria-rius-i-camps-la-mar-dimatges/
Telèfon: 902 180 677
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