DIÀLEGS
Durant l’estiu de 2017 a Cadaqués sorgeix el Diàleg, cadascú amb el seu
propi llenguatge, el seu criteri, la seva mirada, la seva manera de tractar el
color, les formes, les textures, les línies, la matèria.
La conversa s’allarga fins la matinada, seduïts per l’olor de mar, la
bellesa de l’entorn, pintura detallista, onírica, somnis que poden convertir-se
en realitat, creació pictòrica molt personal on l’artista transforma els temes
escollits per donar-hi una visió personal… Cadascú defensant el seu criteri,
però tots tres entenen l’art com una forma de vida…

7 d’octubre al 8 de novembre 2017
Inauguració, dissabte 7 d’octubre a les 7.30 de la tarda

L’obra de l’Àngel Asensio parteix d’una base figurativa, un realisme
trastocat per l’abstracció, una elaboració conscient on el procés i la riquesa
pictòrica són una part important del treball, tot està estructurat, partint d’una
clara idea creativa en la qual els volums, els plans i la llunyania s’inscriuen
en un tot.
Per altre banda l’obra del Vall Karsunke amb el seu sentit únic del color
i la composició, crea uns personatges plàstics, elegants, amb identitat i vida
pròpia. El seu treball representa una exploració profunda del color i l’essència
de la forma humana, està ple de fluïdesa i moviment, parlen d’emocions
crues, de desitjos, somriures, vida... conserven el sentit de l’harmonia i
l’elegància que, potser, existeix ara sols en les nostres memòries i el nostres
somnis.
L’obra de la Cristina Cabané, parteix d’un món imaginari i de somnis, en
el qual l’artista plasma a partir de la plàstica dels colors i les aiguades uns
paisatges suggerents i moltes vegades indefinits, on ens transporten a
diferents llocs. Les seves figures sense identitat pròpia, que van i que venen,
prenen protagonisme pel seu color i el collage, creant uns espais personals.

horari:
dimt. a div. 17.30 a 20.30 h / diss. 12 a 14 / 18 a 21 h
i hores concertades

Col·labora

