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Acte inaugural divendres 13 de setembre a les 19h
Exposició del 13 de setembre al 3 de novembre de 2019
"En cada nova exposició de Montserrat Viaplana descobrim canvis en els seus plantejaments estètics. No es tracta
de canvis estridents o trencadors, sinó que més aviat són lleugers i subtils amb la discreció que tant la caracteritza
com a artista i com a persona.
La seva és una obra on destaquen a parts iguals el color i la forma –o no forma– on a través del temps ha anat
incorporant tonalitats que li permeten endinsar-se en un món on la imaginació esdevé essencial, donant com a
resultat una sèrie de pintures plàsticament suggeridores i atractives que denoten el seu interès per explorar vies
inèdites, no tan sols des d’una perspectiva cromàtica, sinó també gestual. Per això l’expressionisme abstracte,
que va sorgir a meitat del segle passat, segueix sent avui dia referent per a molts artistes.
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Montserrat Viaplana ja fa anys que va trobar el seu lloc dins la pintura contemporània, circumstància aquesta que
no tothom assoleix, i per això ens hem de congratular que sigui una artista perseverant a la recerca de noves
maneres d’expressar-se –ho fa a través de l’expressionisme– i d’una realitat que només la sap ella mateixa
–l’abstracció– i per tant hem (han) de ser els espectadors els qui descobreixin què signifiquen els colors i els
gestos ubicats en cadascuna de les seves pintures".
Ramon Casalé Soler
Associació Internacional de Crítics d’Art
Categories: Propostes dels membres
Adjunt
7_-_60x60.jpg [5]

Mida
1.87 MB

[6]

URL d'origen: https://comunitatturisme.diba.cat/news/2019/08/20/exposicio-montserrat-viaplana-dialegs
Enllaços:
[1] https://comunitatturisme.diba.cat/
[2] https://comunitatturisme.diba.cat/members/carrerasf
[3] https://comunitatturisme.diba.cat/groups/409
[4] https://comunitatturisme.diba.cat/news/2019/08/20/exposicio-montserrat-viaplana-dialegs
[5] https://comunitatturisme.diba.cat/sites/comunitatturisme.diba.cat/files/7_-_60x60.jpg
[6] https://comunitatturisme.diba.cat/node/4531

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

