Nota de premsa
Aquelles petites coses…
(15 de desembre 2015 – 12 de febrer de 2016)

Aquesta exposició és un collage d’unes 70 peces en petit format d’estils,
tècniques, èpoques i artistes diferents. “Aquelles petites coses...” és una
exposició oberta que pretén ser, a la vegada, un conjunt de petites
exposicions. Cada quinze dies, i fins el 12 de febrer, varies de les obres en
exposició es canviaran amb la finalitat de crear una exposició viva i diversa.
El propòsit principal és dual. Per una banda, reunir un conjunt ampli d’obres
petites de ‘grans’ artistes, clàssics desapareguts o joves creadors, i delectarse amb el que Martí i Pol va descriure com la “mínima i fràgil llibertat de les
petites coses”. I de l’altra banda, mostrar, al costat de noms per tots
reconeguts, obres de ‘petits’ artistes, aquells poc o molt poc coneguts. Amb
això, volem mantenir-nos fidels a la nostra aposta per recuperar aquells
noms que la gent encara no reconeix o van quedar en l’oblit, com diria Joan
Manuel Serrat, “en un racó, en un paper o en un calaix”.

Llistat d’artistes:
Jordi Alcaraz - Àngel Bofarull - Francisco Bores - Agustín Cárdenas - Luís
Claramunt - Joaquim Chancho - Salvador Dalí - Jean Dubuffet - Xavier Escribà
- Albert Gleizes - Julio González - Eugenio Granell - Auguste Herbin - Joan
Hernández Pijuan - Fernand Léger - Jacques Lipchitz - Lluís Lleó - Alberto
Magnelli - André Masson - Jean Metzinger - Joan Miró - Zoran Music - Manuel
Ángeles Ortiz - Baldo Pié - Enric Planasdurà - Joan Sandalinas - Alberto
Solsona - Teo Soriano - Josep Mª de Sucre - Joaquín Torres-García - Vicenç
Viaplana - Joan Vilacasas - Moisès Villèlia

FITXA TÈCNICA

· Títol:

“Aquelles petites coses…”

· Dates exposició:

15 de desembre 2015 – 12 de febrer de 2016

· Lloc:

Galeria Marc Domènech
Passatge Mercader, 12
08008 Barcelona
www.galeriamarcdomenech.com

· Horari:

Dilluns a divendres de 10h. a 14h. i de 16h. a 20h.
Dissabte amb cita prèvia

