
Pintura i altres impureses pren com a punt 
de partida la pintura per apropar-se a les 
substàncies que interfereixen en la seva puresa 
i configuren propostes que s’aproximen al 
concepte de contaminació i de resistència. 
Entenem impuresa com la intromissió d’una sèrie 
de partícules que, d’alguna manera, deterioren o 
canvien les qualitats primigènies d’un element i li 
fan perdre la seva puresa.

Aquests treballs, ens parlen de la condició 
de la pintura en l’actualitat i de com entenem 
aquesta disciplina. Són molts els ingredients 
que es barregen en les arts plàstiques generant 
propostes i obres que no necessàriament han 
d’estar en una classificació o en una altra. 
Si pensem en la pintura com un concepte 
veiem com aquesta es transfigura en 
un desenvolupament d’idees que són 
materialitzades mitjançant el pigment -o no-. Són 
molts els treballs artístics que ens parlen de la 
pintura servint-se de recursos com la fotografia, 
el vídeo, l’escultura o la instal·lació, entre 
d’altres.

Aquestes “altres impureses” són les que 
apareixen materialitzades en la pintura i són les 
que, en aquest sentit, adquireixen protagonisme 
en aquesta exposició col·lectiva. Els nou artistes 
seleccionats se serveixen de la pintura com a 
punt de partida. Des de la pintura en estat pur 
com a tradició de les avantguardes en l’obra de 
Manolo Belzunce a la pintura com a gest i com a 
expressió d’una societat violenta en la proposta 
d’Eduardo Balanza. Sergio Porlán s’introdueix en 
l’espai domèstic per dotar-lo d’un sentit simbòlic; 
Miguel Fructuoso revisa aspectes de la pròpia 
pintura alhora que s’endinsa en temàtiques 

com la crisi, la corrupció o el pensament; Sonia 
Navarro se serveix de materials com la tela o el 
brodat; Juan Sánchez, de l’acte de fregar, d’una 
manera atzarosa, pinta els seus Pintura(s) a la 
fregona; Gil Antonio Munuera rescata conceptes 
mínims de la naturalesa; Ana Martinez genera 
una proposta d’instal·lació a força de dibuixos, 
objectes i pintures, mentre Pedro Guirao planteja 
uns paisatges sonors.

Aquests treballs reflecteixen diferents formes 
d’abordar la pintura, des l’apropament a un altre 
temps fins a la reproducció del nostre. L’acció 
artística, en cert sentit, s’entén com un acte de 
resistència, com un diàleg continu amb el seu 
context però també amb la seva herència. El món 
de l’art s’estén a aspectes de caràcter social, 
polític, cultural... Són molts els creadors que 
busquen revelar o representar la realitat de la 
nostra iconosfera contemporània.

Vivim en un món en el qual som consumidors 
massius d’imatges, en què ingerim, digerim i 
vomitem imaginaris del nostre entorn d’una forma 
gairebé inconscient. Aquestes obres, d’una 
forma natural, repeteixen, reprenen, revisen i 
proposen aspectes que han estat treballats o que 
estan generant-se de forma paral·lela i potser 
desconeguin.

Pintura i altres impureses busca endinsem en 
la pintura en estat pur per pervertir i continuar 
amb un recorregut que ens convida a capbussar-
nos en diferents narratives pictòriques de la 
mà d’aquests nou artistes amb els seus nou 
propostes pictòriques.

Ana García Alarcón. Comissària de l’exposició
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1. Ana Martínez
Time-lapse, 2016
Instal·lació, mides variables
Acríl·lic sobre paper, objectes 
de paper, fusta

2. Eduardo Balanza
Máscaras. 2016
Oli i esprai sobre paper
130 x 100 cm/u

3. Pedro Guirao
Badlands (Sonata), 2016
Instal·lació. Mides variables
Faristol, dibuix, col·lage i 
audio

4. Gil Antonio Munuera
Exáptación, 2016
Tintes pigmentades sobre 
tela.
Tríptic 96 x 64 cm/u

5. Sonia Navarro
Black escai, 2016
Col·lage de teixit sintètic i fil
210 x 60 cm

6. Juan Sánchez
Pintura a la fregona 
n. 1, n. 2, n. 3, 2016
Acríl·lic sobre tela
Tríptic. 195 x 130 cm/u

7. Sergio Porlán
Semanario, 2016
Lorazepam i acríl·lic sobre 
tela
Políptic. 20 x 12 cm/u

8. Miguel Fructuoso
Héroes. De la sèrie No llores 
por mi argentaría, 2014
Impresió digital, acríl·lic i es-
prai sobre tela 
100 x 81 cm/u

9 /10. Manolo Belzunce
Los Estudios, 2013-2014
Acríl·lic sobre fusta 
122 x 93 cm (9) i 130 x 130 cm 
(10)

Activitats conplementàries

Dissabte 1 d’octubre, a les 11:30h per 
joves de 12 a 16 anys, i 
dissabte 19 de novembre, a les 17:30h 
per públic general, 
Taller de pintura amb plantilles, amb 
Aram Rah, artista.

Dijous 10 de novembre, a les 19:30 h 
xerrada La pintura fora de lloc, a 
càrrec de David Armengol, comissari 
d’exposicions.

Dijous 24 de novembre, a les 19:30 h
La Sardana Huertana. Taller d’art 
sonor amb Fito Conesa, artista.
A partir de l’anàlisis de la sardana 
(Catalunya) i els cants del món 
hortalà (Múrcia). Ens aproparem com 
a revetlla/taller, l’idea de construir 
una sola composició. Ajuntar 
ambdues propostes musicals a una 
més experimental i remixada. Amb 
samplers i un sistema de composició 
per colors amb vincles al so, Múrcia 
serà catalana i la sardana una mica 
més “pimentera” i “huertana”.

Dijous 1 de desembre a les 19:00 h, 
projecció de la pel·lícula “Cradle will 
rock” (A baix el teló) de Tim Robbins 
(1999) V.O.S. La pintura s’implica en la 
revolució cultural newyorquina dels 
anys 1950.

Dijous 27 d’octubre i dijous 17 de 
novembre, a les 20:00h, Visites i debat 
obert amb els assistents.
Totes les activitats són gratuïtes

Activitats gratuïtes. Places limitades. 
Es recomana reserva prèvia a:
maristany@santcugat.cat o al 931 658 589

Més informació
Web: centresculturals.santcugat.cat
Blog: centredartmaristany.wordpress.com

Segueix-nos a:
www.facebook.com/centredartmaristany/

Amb el suport:                                         Col·laboren:


