MARTA PRUNA FRANCESCH
(Barcelona, 1970)

Llicenciada en Escultura a la
Facultat de Belles Arts, passà per la
Universitat d’Art de Linz, es Doctorà
a la Universitat de Barcelona i es
tregué el títol de Suficiència
Investigadora. Des del 93 ha
participat en nombroses
exposicions individuals i col•lectives i
diversos simposis sobre art a
Catalunya, Alemanya, Àustria,
Bèlgica, Holanda, Portugal, Suïssa,
Japó o Xina.

La Bodega Mas Blanch i Jové amb el suport del
Consell Comarcal de les Garrigues i la Diputació
de Lleida uní els “8 en camí”, una col•lectiva
Garriguenca espectacular. Amb la intenció de
continuar fomentant els artistes de les nostres
contrades, l’Ajuntament de Juneda profunditza
en l’obra dels artistes: Gregorio Iglesias, Marta
Pruna, Ivan Egea i Xavi Minguella amb l’aposta
“Seguint el camí” en què les obres s’esguarden
del fred dels camps, a l’interior.

Instal•lada a Cervià de les Garrigues
des del 2001 es va vinculant cada
cop més al territori treballant amb
contundència sobretot la pedra i la
fusta. Creant col•lectius d’individus
que destaquen les seves
característiques en comparació
amb la resta del grup.
“Segueixo després de 15 anys al
territori, treballant amb la mateixa
fascinació per la Natura i l’Individu,
mirant de trobar alguna cosa
sempre nova -encara que sigui
repent la mateixa forma- i amb la
mateixa alegria en sostenir l’escarpa,
la gradina i el martell. Cada cop, en
cada projecte, descobreixo - sospito
una mena de felicitat que en
qualsevol cas no precisa llenguatge
ni explicacions sinó una absència de
trànsit d’idees com a repte”.

Gregorio Iglesias,
Marta Pruna,
Ivan Egea i
Xavi Minguella

SEGUINT
EL CAMÍ
Estiguis pendent de les properes exposicions:
@AjuntamentJuneda
@Aj_deJuneda
/Ajuntamentjuneda

Organitza:

COMPLEX

CULTURAL

EXPOSICIÓ del
27 GENER fins al 24 febrer
AL COMPLEX CULTURAL

DE JUNEDA

Obert de dilluns a divendres de 16h a 20h

GREGORIO IGLESIAS MAYO

XAVIER MINGUELLA MINGUELLA

IVAN EGEA POCURULL

(Borges, 1966)

(Barcelona, 1970)

(Arbeca, 1981)

Graduat a l’Escola de Belles Arts de
Lleida en Procediments Pictòrics es
traslladà a París i País Basc. Té obres
en col•leccions particulars a París,
Amsterdam, Itàlia, EUA, Canadà,
Londres, Catalunya i la resta de
l’Estat Espanyol.

Fotògraf titulat per l’Ecole de
Photographie et des Techniques
Visuelles de la Ville de Bruxelles a
part dels diversos cursos en Disseny
Gràfic, Estampació (Elisava i
Massana de Barcelona), Gravat
(École Supérieure de Beaux Arts,
Brussel•les) i el premi especial
“Televisió de Catalunya” del concurs
fotogràfic nacional el 1992.
La base de la seva fotografia és el
foto - periodisme de crítica social.
Tambè, va tenir una botiga de
fotografia a la capital belga des del
1997 al 2003 amb fotografies del
projecte “Le Grand H” en blanc i
negre emmarcades i exposades a
diversos establiments de Brussel•les.
Això li permeté endinsar-se en la
fotografia d’estudi, en el món del
retrat i de la moda contactant amb
fotògrafs professionals
internacionals com Cartier-Bresson.

Després de cursar Belles Arts a la
Universitat de Barcelona es
forma com a escultor en un
estudi - taller de Pietrasanta
(Itàlia) i torna per dedicar-se a
diferents tasques, totes elles
relacionades amb el món de l’art
i la cultura.

Es poden diferenciar dues facetes
dins la seva producció pictòrica:
Pintures sobre tela de gran format,
(predominant l'ús de la pintura
groga, mesclada amb dibuixos de
parts del cos humà o incrustacions,
a més de referències a gossos). O bé,
pintures de petit format sobre
aglomerat xapat en blanc, on
acostuma a evocar el paisatge de
Les Garrigues tot servint-se de
grumolls de pintura i resina. La seva
tècnica és marcadament gestual
entre la figuració i l'abstracció.
“Fabrico somnis i desigs amb pintura
a l’oli perquè m’agraden les seves
característiques: la densitat, la
transparència, l’elasticitat, la mobilitat
i l’olor dels aglutinants”.
“Pintar és respirar, és viure, és sen r... i
les obres tan sols expressen una part
d’aquesta energia potencial [...]Hi ha
una necessitat brutal de sen r i sento
que les emocions em provoquen un
desig estrany, un desig que em situa
en una relació peculiar amb les
imatges”.

A partir del 2003 decideix tornar al
poble del seu pare, les Borges
Blanques, des d’on inicia la
col•laboració amb Som Garrigues i
redescobreix el territori
artisticament. Vivint sense estudi
l’ha permès adaptar-se a la realitat
més pròxima, la qual cosa li ha anat
molt bé per desenvolupar
temàtiques properes a la moda, el
nu o el retrat.
“Faig fotografia per fer feliç a la gent”

Les seves obres tracten sobretot
la figura humana, en particular el
cos femení o mostrant el pas del
temps, amb un estil realista no
figuratiu. Explorant formes i
materials, deformant les
escultures, encongint-les o
estirant-les fins aconseguir cossos
impossibles, exagerant els punts
que troba més interessants.
“El retrat és la meva manera
d’expressar-me, la cara és el reflex
d’un mateix. Busco en el retrat
l’expressivitat d’alguna emoció,
crits i silencis són el que més em
motiva i el que més em transmet
a l’hora de crear alguna forma.
Còpia i repetició són la manera de
donar voltes a aquestes idees que
es van repetint al llarg de les
meves obres. Les simetries són
com un mirall, tenir-se al davant i
veure el que un mateix és. A
vegades sorprèn el que pots
arribar a veure.”

