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l'anna taratiel i l'estudi tigomigo omplen el centre cultural de 

colors vibrants, abstracció i geometria 

 

 L'artista egarenca torna a exposar a Terrassa després de diversos anys 

treballant a Amsterdam.  

 L'exposició L'abstracció del paisatge es podrà veure a La Galeria, del 

Centre Cultural de Terrassa, fins al 25 de setembre. 

 

La Galeria, la sala del Centre Cultural de Terrassa, obre la seva temporada expositiva amb els 

paisatges geomètrics i coloristes de l'artista Anna Taratiel.  

L'exposició L'abstracció del paisatge mostra un seguit de pintures de colors vibrants, geometria i 

abstracció. A través d'aquests paisatges deconstruïts, Taratiel externalitza el seu univers interior. 

D'aquesta manera, les barreres entre l'espai públic i el privat s'esvaeixen, i els seus paisatges 

imaginaris es converteixen en un joc de miralls.  

Del carrer a les fires d'art 

L'Anna Taratiel va créixer artísticament en l'entorn de l'street art de Barcelona, sota el pseudònim 

d'Ovni. Especialista en Art Mural per la Llotja, ha treballat durant els darrers anys a Amsterdam on 

ha combinat la creació artística fent murals i instal·lacions en l'espai públic amb els encàrrecs per a 

grans marques.  

Les seves obres es caracteritzen per un llenguatge profundament abstracte i geomètric, on la línia, 

el color i recentment el volum, intervenen de forma constructiva el seu entorn vital. 

Alguns dels seus referents han estat les abstraccions de František Kupka, les geometries de Víctor 

Vasarely o les formes geomètriques, lineals i planes del constructivisme rus. Però la seva inspiració 

prové de les petites coses de la nostra realitat quotidiana, com els mosaics àrabs, l’arquitectura 

deconstructiva i les construccions de fusta per a nens tipus puzle. 

El 2015 va tornar a Terrassa on actualment viu i treballa.  

 Inauguració: dijous 1 de setembre a les 19h. 

 Exposició de l'1 al 25 de setembre a La Galeria. Centre Cultural de Terrassa.  
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