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Acte inaugural dissabte 8 de gener a les 19h. L'exposició es podrà visitar fins al 21 de febrer del 2016
La ceramista Mercè Pla presenta les seves "Ànimes" al Museu del Càntir d'Argentona
La ceràmica, com a llenguatge d'art, és la tècnica emprada per l'artista per a expressar els seus sentiments
"Aquestes Ànimes ens ajuden a reflexionar, mostren el recorregut vital que fan a partir de la decepció que senten
al conèixer la realitat que les condiciona i atrapa.
La seva lluita per a sentir-se lliures, creixent des de la consciència de l’esser.
La impotència, l’angoixa, el dolor, construeixen presons de sentiments que ens costa expressar i que ens poden
impedir evolucionar.
Descobrir un món que no ens acaba d’agradar ens revela i convida a la lluita per a canviar-lo, de forma individual
o col·lectivament, fent que sorgeixi el crit que ens surt de dins.
Al final del recorregut que proposo les “Ànimes” s'adonen de que el món canviarà quan, i només, si canviem cada
un de nosaltres.
És la vanitat, la por, la cobdícia, el que ha de desaparèixer i donar pas a l’esser emocional i generós.
En aquest creixement trencarà les presons, trencarà el crit i assolirà la llibertat des del coneixement i la
consciència. Aleshores podrà ajudar a construir el nou món que somnia”. Mercè Pla
Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Trav. De les Corts, 131-159 Recinte Maternitat - Pavelló Mestral 08028
Page 1 of 2
Barcelona T. 93 402 29 66

Mercè Pla. Ànimes
Publicat a Comunitat de Turisme (http://comunitatturisme.diba.cat)

Categories: Propostes dels membres
Etiquetes: exposició
Adjunt
animes_dif_br.jpg [4]
cartell.pdf [5]

Mida
381.47 KB
214.74 KB

[6]

URL d'origen: http://comunitatturisme.diba.cat/news/2015/12/16/merce-pla-animes
Enllaços:
[1] http://comunitatturisme.diba.cat/
[2] http://comunitatturisme.diba.cat/members/carrerasf
[3] http://comunitatturisme.diba.cat/news/2015/12/16/merce-pla-animes
[4] http://comunitatturisme.diba.cat/sites/comunitatturisme.diba.cat/files/animes_dif_br.jpg
[5] http://comunitatturisme.diba.cat/sites/comunitatturisme.diba.cat/files/cartell_3.pdf
[6] http://comunitatturisme.diba.cat/node/3734

Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. Trav. De les Corts, 131-159 Recinte Maternitat - Pavelló Mestral 08028
Page 2 of 2
Barcelona T. 93 402 29 66

