
 

 

El Centre Cultural Terrassa exposa Tom Carr. Ecos de Carles Buïgas,           
una mostra de llum i color fruit de la relació entre dos artistes             
amants de la innovació i la tecnologia 

 

El proper dijous 5 de novembre, a les 19’30h, s’inaugura aquesta exposició que recull              

la mirada de Tom Carr sobre l’obra de Carles Buïgas, el creador -entre d’altres obres-               

de la Font Màgica de Montjuïc.  

L’acte comptarà amb la presència de l’artista Tom Carr, la comissària de l’exposició             

Fina Duran, l’equip tècnic de TCTeamwork i Conxita Oliver, coordinadora de la Xarxa             

Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya. 

L’exposició està produïda pel Museu d’Art de Cerdanyola i itinerada pel Departament            

de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

La mostra ha estat seleccionada com a projecte artístic relacionat amb l’Any            

Internacional de la Llum i les Tecnologies basades en la Llum, proclamat aquest 2015              

per l’ONU. 

 

Les sales 3, 4 i 5 del Centre Cultural Terrassa viuran a partir d’aquest dijous una                
explosió de llum i color a través de diverses instal·lacions que relacionen a dos               
creadors amants de la innovació i la tecnologia: Carles Buïgas, creador de la Font              
Màgica de Montjuïc (1929) i enginyer especialitzat en l’art de la ‘lumiartècnica’, i Tom              
Carr, escultor català d’origen americà que investiga la forma a través de diferents             
vessants. La mostra també comptarà amb una instal·lació de l’equip TCteamwork,           
format pel mateix Tom Carr i un grup de joves artistes. 

Des d’una mirada molt més austera que la que es tenia en el segle passat, tant les                 
creacions de Tom Carr com les del TCteamwork, s’apropen a la investigació de l’obra              
de Buïgas i, malgrat que no es busca la grandiositat que guiava l’obra de l’enginyer               
utòpic, sí que es treballa en la coincidència d’uns ingredients que busquen el mateix              
concepte de poder unir en un tot la creació i la recerca amb l’interès pels avenços                
tecnològics i la poesia.  

Aquests elements apareixen en cadascuna de les presentacions de l’exposició a través            
d’unes instal·lacions que es crearan per a cadascun dels espais expositius, a partir de la               
recerca del volum respecte a l’espai i la seva transformació amb elements lumínics.  

Tots plegats creen un diàleg que ens sorprendrà ja que dóna com a resultat una               
utilització intel·ligent i creativa de nous materials, amb els quals aconsegueixen arribar            
a la màxima expressió de la poètica de la llum i el moviment amb els mínims elements. 
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L’exposició forma part del programa d’exposicions itinerants del Departament de Cultura de            

la Generalitat de Catalunya de l’edició 2014-2015. Abans de la seva arribada al Centre              

Cultural, l’exposició s’ha pogut veure a Cerdanyola, a Badalona, a Tortosa, a Manresa, a              

Santa Perpètua de Mogoda, a Mollet del Vallès, a Alella i a l’Hospitalet de Llobregat. 

 

 

Les dades 

 

Tom Carr 

Ecos de Carles Buïgas 

Sales 3, 4 i 5 

del 5 de novembre al 20 de desembre 

 

Horaris d'exposició: de dilluns a dissabte, de 16 a 21 h. Diumenges i festius obert els                

dies de funció. 

 

Inauguració, dijous 5 de novembre a les 19’30h 

 

Entrada lliure 
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