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"Escric amb rius i turons / sobre el paper de les planes"    Perejaume 
 
La primavera ha estat marcada per una transformació radical de les nostres maneres de desplaçar-
nos, relacionar-nos i intercanviar. De sobte, tot ha canviat. La nostra percepció de les coses 
quotidianes i també de les més rellevants es veu qüestionada. El que ens semblava essencial passa a 
no ser-ho. Ens hem adonat de la precarietat de la vida, hem conegut la importància de la solidaritat, de 
la família, dels nostres éssers estimats, del nostre entorn. També la natura i el medi ambient han pres 
el protagonisme que no tenien. 
 
Davant d’això, ens hem atrevit a demanar als artistes de la galeria que participin en aquesta exposició 
que ara presentem, amb els treballs que han realitzat durant aquest temps d’aïllament social. Són 
respostes diverses a una mateixa pregunta, tenen en comú l’ús del paper com a suport, habitual per a 
alguns –com Victoria Civera o Perejaume- i inèdit per a altres –com Hannah Collins o Annika Kahrs-. 
 
La realització d’aquestes obres ha pogut esdevenir una via d’escapament, una eina per continuar 
treballant malgrat les dificultats i, a la vegada, permeten al públic introduir-se en la intimitat dels estudis 
i dels caps dels seus creadors. Són, en gran part dels casos, obres fetes a casa, amb les eines de 
casa, testimonis d’un moment únic i, esperem, irrepetible. 
 
“Pensa en la mida de l'univers, després renta't les dents i vés a dormir” pren el títol d’una obra de 
l’artista Annika Kahrs. A partir de l’humor, ens convida a reflexionar sobre l’equilibri entre els nivells 
micro i macro i sobre la recerca de sentit i d'identitat dins de l’univers insondable del qual formem part, 
reflexions totes aquestes que esdevenen fonamentals en el context actual. 
 
El resultat d’aquesta exposició ha estat una sèrie d'obres diverses. En alguns casos, veiem que les 
temàtiques que preocupaven als artistes, abans de la pandèmia, han mantingut el seu protagonisme o, 
inclús en d’altres, mostren fragments del seu procés de treball i estan vinculats a projectes futurs.  
 
En d’altres casos, trobem propostes que parlen directament del moment actual: reflexions sobre les 
relacions personals, la situació política, els missatges dels mitjans de comunicació o els col·lectius 
vulnerables com els infants i la gent gran. 
 
Per últim, trobaríem també un tercer grup de treballs que es centren en l’observació de l’entorn més 
proper i de la natura. 
 
Per a facilitar-vos més imatges i informació, contacteu amb galeria@galeriajoanprats.com 


