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ARTISTS STATEMENTS
POL BALLONGA
Pol Ballonga busca en l’art un mètode per canalitzar totes aquelles energies
intangibles i traslladar-les al món tangible, materialitzant aquells estats
sensibles i inexplicables donant els hi forma i volum.
Vol conglomerar el conjunt de sentiments, sensacions i experiències
viscudes i crear així jeroglífics inconscients. Figures simbòliques que
mantenen congelada la història d’un temps viscut en un instant etern i
immòbil que s’escapen del temps i de la mort.
Jugant amb els cossos, la figura i el moviment crea imatges poètiques amb
les quals vol obrir les portes a la reflexió i la introspecció personal.
MARÍA MARRUGAT
A “Explorations” vull incidir a la realitat i jugar amb el context en la qual el
subjecte es troba, utilitzant el receptor com un component de la pintura.
L'espectador participa donant la seva visió sobre las mases, convidant-lo a
viatjar a través de les formes, que indagui i acabi donant les seves propies
conclusions sobre aquesta. Genero paisatges atemporals formats per
espais abstractes, amb diferents obstàcles i figures que no es situen en cap

període concret; paisatges que no afecten ni influeixen cap etapa, escenes
que funcionen en qualsevol marc: present, passat i futur.
Les formes es troben repartides de manera inexacte però d'alguna manera
es mantenen disperses en un caos ordenat sobre la tela. Fusionades entre
elles mediant l'alteració de pinzellades denses i fluides, cobren una
autonomia desbordant respecte a la relació dels elements.
Conseqüentment, he format aquestes masses de caràcter "rodó", les quals
s'han anat transformant i anant prenent diferents actituds i intencions al
llarg del procediment artístic i creatiu.

CAROLINA VECIANA
“Al alba” (2019) representa un recull de somiadors. Una porta oberta a
l'experiència humana, i a la interpretació del món. Projecte que parteix
d'una mirada sincera, d'una necessitat de ser honesta amb mi mateixa i
amb la meva poètica com artista. Mitjançant el dibuix expresso l'instant de
somiar, entès com l'últim santuari protegit que li queda a l'ésser humà per
ser lliure. Una obra intima que mostra una introspecció personal i en
definitiva una forma d'autoconeixement.
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Petjada, 2018.
Resina acrílica.
11,5 x 38 x 38 cm.
Peça única.

Esfinx, 2018.
Resina acrílica.
76 x 40 x 40 cm.
Nº de serie 1/6.
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S/T, 2018.
Oli sobre tela.
116 x 89 cm.

S/T, 2018.
Oli sobre tela.
80 x 80 cm.
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Familia de noche, 2018.
Oli sobre tela.
73 x 65 cm.

Teodora, 2018.
Oli sobre tela.
61 x 50 cm.
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S/T, 2018.
Grafit sobre paper.
70 x 100 cm.

S/T, 2018.
Grafit sobre paper.
54 x 74 cm.
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