Artigas Planas presenta les seves escultures femenines a l’Espai La
Galeria del Centre Cultural Terrassa
L’exposició Matèria Sensibles’inaugura aquest dijous 5 d’abril a les 19h i es podrà visitar fins
el 28 d’aquest mes. El treball d’Artigas se centra en la figura de femenina de bronze situada
en bases constructivistes de ferro

L’artista Joan Artigas Planas mostra el seu treball escultòric de petit format centrat en la figura
femenina, ‘la meva inspiració és la dona, m’agrada molt modelar el cos femení amb el seu joc
de corbes i sinuositats’, explica. Les peces, modelades en bronze s’instal·len en construccions
de ferro que en un principi eren simples bases però que ara són part de l’escultura, elements
constructivistes cada com més complexos. ‘Son torres de luxe però inaccessibles, la deesa que
observa a la humanitat des de la seva solitud, la dona que supera els obstabcles diaris, una
dona fent passos de ball, etc’, afegeix Artigas Planas. Les referències de l’artista son el
constructivisme rus i l’obra dels escultors bascs Oteiza i Chillida.
Joan Artigas Planas (Vilassar de Dalt, 1960) graduat en Belles Arts per la Universitat de
Barcelona, compagina la docència a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo de
Badalona amb la realització d’escultures. A partir del 2004 va començar a exposar a galeries
d’art de forma continuada i exposa de forma regular a galeries de sis països entre ells França,
Dinamarca i Noruega. Cada any participa també a una quinzena de fires internacionals d’art.
Inauguració, dijous 5 d’abril a les 19’00h
Les dades:
Artigas Planas
Matèria Sensible
Del 5 al 28 d’abril
Horari: de dilluns a dissabte de 16h a 21h i festius si hi ha funció
Més informació: http://www.fundacioct.cat/exposicio/artigas-planas/
Artista presentat per:
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