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Inauguració dijous 31 de març, 19.30h 
Exposició 1 d’abril – 21 de maig, 2016 
  
 
 
El proper 31 de març inaugurem a Galeria Joan Prats la nova exposició de Fabian Marcaccio  
Family-Group-Cluster-Swarm, on presentarem la seva obra recent, pintura tridimensional que es 
comporta com escultura i instal·lació. 
 
Com a punt de partida de l’exposició, Marcaccio investiga específicament el significat de família, grup, 
clúster i eixam en la societat, així com en la pintura mateixa. L'espectador s’introdueix, a la primera 
sala, en una instal·lació pictòrica en forma d’eixam, fins accedir a la sala principal, on una família, grup, 
clúster d’obres en 3D i de pintures sobre corda semblen explicar una història. 
 
Fabian Marcaccio ha estat un dels pioners de la pintura digital, en un intent de redefinir el gènere 
pictòric, ampliar els seus paràmetres temporals i espacials, i rastrejar la integració del que és fet a mà i 
el que és fet amb màquines. Als noranta, va treballar la composició i la impressió digitals i, més 
endavant, la impressió en 3D, per crear obres pictòriques que anomena Paintants, neologisme a partir 
del mot anglès pintura, painting, i la paraula mutant. Marcaccio considera la pintura com una 
constel·lació de contingut canviant, que a vegades pren forma de configuracions en 3D, d’animacions, 
o d’art ambiental.  
 
 
 
Fabian Marcaccio va néixer a Rosario, Argentina, en 1963, i viu i treballa a Nova York des de 1986. Ha 
participat en exposicions en centres i museus internacionals. Entre les seves exposicions recents 
destaquen Paintant Stories a Casa Daros de Rio de Janeiro (2014), Variants al Centro Atlántico de Arte 
Moderno CAAM de Las Palmas de Gran Canaria (2013), Some USA Stories al Museen Haus Lange / 
Haus Esters de Krefeld, Alemanya (2012), The Structural Canvas Paintants al Lehmbruck Museum de 
Duisburg, Alemanya (2012) i al Georg Kolbe Museum de Berlín (2011). El 2011 va rebre el premi 
d’escultura Bernhard Heiliger.  
 
 
 
 
 
Per facilitar-vos més informació i imatges, contacteu amb galeria@galeriajoanprats.com 


