
n Barcelona 

La Fundació Suñol presenta 
“E.R.T”, una exposició de Joan 
Rom (1954) que consta d’una 
quarantena de peces entre es-
cultures, instal·lacions, dibuixos i 
fotografies, realitzades entre els 
anys 1986 i 1996. Després d’una 
carrera molt activa, l’any 1998 
l’artista barceloní va decidir dei-
xar de produir obra. Format en 
belles arts per la Universitat de 
Barcelona, Joan Rom va començar 
a treballar amb pintura per centrar-
se després en l’escultura feta a 
partir de materials que anava recollint, com per exemple ossos, trossos de vidre, 
cautxú o llana, i que com ell ressalta “no tenen l’estridència d’altres materials”. 
Les obres de Joan Rom revelen les influències de l’arte povera, el conceptual i el 
minimal, però també se’n desmarquen. Rom rememora la memòria de l’objecte 
transformant-lo i ressaltant-ne allò més essencial. La coherència de la seva obra es 
fa palesa en la sobrietat de formes, materials i recursos que ofereixen un resultat 
allunyat de sorolls innecessaris.
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n València 

Els laberints són l’últim treball de l’es-
cultor suís que viu a València. En aquest 
cas, Ulmi s’entesta a dialogar amb el 
buit a partir de formes geomètriques i 
infinites en universos hipotètics. Amb 
el fil d’aram intenta una cosmogonia, 
el símbol dels universos temporals, tan 
presents al llarg de la seua trajectòria. A 
través de l’escultura, Lukas Ulmi esdevé 
un contador d’històries que vol acostar-
se als misteris de la creació. Fugint, pe-
rò, dels dogmes i els excessos gestuals. 
Crea llocs paradoxals i fixa de manera 
simbòlica un moviment de fora cap en-
dins i va de la multiplicitat de l’espai a 
l’absència d’aquest espai. Representa 
també el moviment contrari: de dins cap 
enfora, suggerint una progressió simbò-
lica cap a l’infinit en tots els aspectes 
del procés artístic. L’experiència de l’es-
pectador és variable segons el punt de 
vista que adopte.

n Sant Cugat del Vallès 

Canals Galeria d’Art tor-
na a Grau Garriga, als 
dos anys de la seva 
mort, amb una mostra 
que consta de 20 obres 
–pintures, dibuixos i ta-
pissos– de petit format: 
la més gran és un dibuix 
de 1982 de 70 x 50 cm 
i la més petita, una pin-
tura de 1976 de 18 x 25 cm. Es tracta d’un petit recorregut 
per algunes de les etapes de Grau Garriga i d’un record de 
la seva relació amb Sant Cugat. Els quatre dibuixos exposats 
recorden la implicació de Grau Garriga amb la terra, i la sim-
bologia dels seus conreus amb cert erotisme. Les pintures 
mixtes incorporen tèxtil com els rodets que es fan servir per 
a teixir. Els dos tapissos són de l’any 2008 i conformen l’obra 
més recent de la mostra.

Un recorregut per l’obra de Grau 
Garriga a través del petit format

La Fundació Suñol recupera Joan Rom, 
artista que ha decidit deixar de produir obra

Els laberints visuals de 
Lukas Ulmi

Set Espai d’Art, fins el 16 de novembre.

“Grau Garriga. Petit format”. Canals Galeria d’Art, fins el 30 de novem-
bre.

“E.R.T. Joan Rom”. Fundació Suñol, fins el 25 de gener.

n València 

35 escultures i 25 peces de 
pintura ceràmica en panells 
són les obres d’Enric Mestre 
per a formar part d’aquesta 
mostra a l’Almodí. Aquesta 
selecció no vol ser una re-
trospectiva encara que sí que 
s’hi troben representades les 
diferents etapes de creació 
del ceramista d’Alboraia. 
L’obra de Mestre s’inscriu 
dins la línia de l’art geomè-
tric que es caracteritza per 
construir imatges en un espai fictici generant arquitectures 
ceràmiques suggestives i inexistents, amb aparença escul-
tòrica, i on les línies es relacionen per a subratllar el cons-
tructivisme. A l’exposició de l’Almodí hi ha panells ceràmics 
de gres i vernís que uneixen les facetes de pintor i ceramista 
d’Enric Mestre.

“Entre la intuïció, la geometria 
i el misteri”. Enric Mestre, a l’Almodí

L’Almodí, fins a finals de desembre. 

Joan Rom. Divan, 1993. Pell, fusta.
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Porta d’Orient. 1989.
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