
PINTURA

Mohammed Er Rabehy 
(Marràqueix, 1991) és un 
artista visual que desenvolupa 
la seva pràctica en l’àmbit 
pictòric. Els seus treballs 
s’han exposat a l’Estació 
Espai Jove de Girona, a la 
Sala 15 del Museu de la 
Garrotxa d’Olot i al Palau de 
l’Abadia de Sant Joan de les 
Abadesses, entre d’altres. 

El seu fer està guiat 
principalment per la intuïció 
i les seves pintures són un 
reflex inequívoc dels paisatges 
pels quals ha transitat; des 
del Marràqueix dels seus 
orígens, passant pel País 
Basc i les terres volcàniques 

de la Garrotxa, fins a Celrà, 
municipi en el qual viu 
i treballa en l’actualitat. 
Les seves composicions es 
basen en la combinació –a la 
manera de collage– de diverses 
capes de tires de papers, 
textures i pigments, sovint 
elaborats per ell mateix, 
que revelen i ens connecten 
amb les tonalitats i la llum 
de tots aquests paisatges.

Mohammed Er Rabehy

PINTURA

Maria Mercader 
(La Bisbal d’Empordà, 1969) 
Llicenciada en Belles Arts 
i Història de l’Art. Maria 
Mercader entén la pintura 
com una eina per interpretar 
el món i intenta copsar la 
realitat tridimensional en dues 
dimensions damunt el suport 
pictòric. Una realitat que no 
coneixem i que com a humans 
no podem copsar del tot, sinó 
que ens n’arriben visions 
fragmentades. Per representar 
aquesta idea, sovint utilitza 
plafons de fusta que uneix 
per configurar la peça. 

En aquestes obres, l’artista 
treballa amb el blau i el 
daurat, colors que per ella 
representen la foscor i la 
llum i que posa en diàleg 
constantment per representar 
la vida. Els seus quadres 
traspuen la idea d’esdevenir 
miralls entre el cel i la 
terra, espais semblants a 

les superfícies d’aigua, on 
s’ajunten aquests dos plans i 
que ens remeten a altres mons. 
Per a ella, allò que anomenem 
realitat només seria la nostra 
interpretació del món.

Maria 
Mercader

FOTOGRAFIA

Yurian Quintanas 
(Amsterdam, Països Baixos, 
1983) es va graduar com a tècnic 
superior en imatge i va realitzar 
un curs d’especialització 
en fotoreportatge a l’IDEP 
de Barcelona. L’any 2007 
comença a realitzar els seus 
propis projectes fotogràfics 
i, des d’aleshores, ha estat 
guardonat amb diversos premis 
i beques a arreu del món. 

En els seus inicis, els seus 
treballs tenien un caràcter més 
documental; apropant-se a les 
persones i al seu propi entorn 
a través del mitjà fotogràfic per 
tal de copsar allò intangible i 
explorar els seus misteris. Amb 

el temps, però, la seva pràctica 
ha derivat cap a un vessant 
més conceptual i poètic, com 
és el cas de la sèrie Silent rooms 
(2019), en la qual l’artista 
juga a descontextualitzar 
objectes quotidians reubicant-
los en entorns desconstruïts, 
convertint la llar en un espai 
oníric per tal d’imaginar com 
és el món quan no el veiem.

www.yurianquintanas.com

Yurian Quintanas

Ona Trepat
DIBUIX / GRAVAT

Ona Trepat 
(Girona, 1995) és graduada 
en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona en 
l’especialitat d’escultura. 
Majoritàriament treballa en 
projectes que vinculen la 
creació artística, l’artesania 
i la construcció efímera amb 
el desenvolupament social; 
en el marc de projectes d’art 
comunitari, d’educació o 
de producció i creació. 

A la sèrie Herbari (2020), Ona 
Trepat elabora un recull visual 
de plantes tintòries -aquelles 
que serveixen per tenyir 
fibres de manera natural-, 
treballant a partir de la 
recuperació de coneixements 
vinculats a la història i a 
la memòria d’un territori 
concret. Així, apareixen 
representades plantes i flors 
el romaní, la rubia, la ceba, 
l’argelaga, la calèndula o la 
falguera; totes elles utilitzades 
ancestralment per aquest fi. 

www.onatrepatrubirola.com 2020
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Pep Aymerich
ESCULTURA / VÍDEO

Pep Aymerich 
(Sarrià de Ter, 1962) és un 
artista visual de formació 
autodidàctica. Fuster 
de professió, les seves 
manifestacions artístiques 
comprenen des de l’escultura, 
la instal·lació, les accions i 
el vídeo-art, buscant sempre 
les màximes capacitats 
expressives de cada llenguatge.

La seva pràctica té un fort 
caràcter introspectiu. En cada 
una de les seves creacions 
busca la màxima sinceritat 
amb si mateix, per això el 
silenci i l’escolta estan molt 
presents en el seu treball. 
El seu fer senzill, auster i de 
forma molt humil ens remet 
a l’essència de l’ésser humà, 
posant de manifest constant 
el conflicte humà davant 
la fragilitat de l’existència. 
Per ell, en l’art han d’estar 
presents el pensament, el 
sentiment i el fer, per això 
necessita produir ell mateix 
les seves obres, sentir la 
matèria amb la qual treballa 

Azahara 
Cerezo

ART DIGITAL

Azahara Cerezo (Celrà, 1988) 
és llicenciada en Comunicació 
Audiovisual per la UAB 
(Universitat Autònoma de 
Barcelona) i màster en Arts 
Visuals i Multimèdia per la 
UPV (Universitat Politècnica 
de València). En les seves 
propostes artístiques aborda 
les contradiccions que es fan 
presents en la singularitat del 
territori i les relacions de (in)
visibilitat entre formes urbanes, 
processos globalitzadors i eines 
tècniques. L’artista utilitza 
estratègies de reapropiació i 
desplaçament per configurar 
accions –majoritàriament 
online–, vídeos experimentals 
i instal·lacions. Els seus 
projectes es vinculen sovint 
a la producció en el context 
de residències artístiques. 

Velamos por su seguridad (2012) 
és un dels seus primers 
projectes. En ell subverteix 
el funcionament lògic d’una 
càmera de videovigilància 

Denys Blacker
PERFORMANCE

Denys Blacker 
(Londres, 1961). Llicenciada 
en Belles Arts per la West 
Surrey College Of Art & Design 
i doctora per la Universitat 
de Northumbria amb una 
recerca sobre la sincronia 
i la consciència en les 
pràctiques de la Performance 
Improvisada. Tot i que molt 
vinculada a la performance, 
la seva pràctica artística 
integra també molts altres 
llenguatges artístics com 
són el dibuix, l’escultura, la 
ceràmica, la costura, el so 
i el vídeo, entre d’altres.  

Testimoni impotent és el títol 
d’una performance realitzada 
per Denys Blacker l’any 
1993 a Espais, Centre d’Art 
Contemporani (Girona) i a la 
Galeria Artual (Barcelona). 
En aquesta performance, 
l’artista posa en joc tota 
una sèrie d’elements amb 
una forta càrrega simbòlica 
–vestits, objectes, cants, 
colors i moviments– per tal 
de contraposar dues formes 

Bussoga
CERÀMICA

Bussoga és l’estudi de disseny 
i ceràmica que van fundar 
l’any 2010 Irina Grossu i 
Josep Motas. El nom prové 
d’una paraula que s’utilitzava 
antigament al poble de Sant 
Jordi Desvalls –des d’on la 
parella treballa– per referir-
se a un nyanyo, a un bony 
que sorgeix a conseqüència 
d’un cop. Des del seu estudi, 
es dediquen al disseny i a la 
producció artesanal de ceràmica 
serigrafiada a mà, tot i que 
també dissenyen i fabriquen 
altres tipus de productes per 
a interiors o exteriors, des de 
mobiliari fins a revestiments, 
o articles diversos per la llar. 

El disseny de les seves 
produccions es basa en la 
regla matemàtica dels patrons; 
es tracta, doncs, d’objectes 
modulars que parteixen 
d’un mateix model o d’unes 
formes bàsiques i que, a 
través de l’estratègia de la 
repetició, acaben configurant 
composicions o murals més 
complexos, en els quals el 

de coneixement: el racional 
i conscient –contingut 
en la imatge de l’ull–  
i l’intuïtiu o inconscient.

www.denysblacker.com

de manera que, quan la 
càmera detecta el moviment 
d’una persona davant d’ella 
–és a dir, quan algú es veu 
«exposat»– les imatges que es 
retransmeten per la pantalla 
apareixen velades, impedint 
el seu reconeixement.

www.azaharacerezo.com

component lúdic és molt 
present. Aquest és el cas de 
l’obra Ulls , conformada per un 
mosaic que repeteix el mateix 
patró instal·lat en l’estructura 
d’un mirall antic recuperat.

www.bussoga.com
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i formar-ne part; esdevenint 
per a ell, un camí de 
creixement personal propi.

www.pepaymerich.com
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Amb la intenció de dinamitzar i reactivar la vida comercial, el 
projecte Aparadors Artístics pretén aixecar les persianes dels locals 

buits de Celrà i convertir-los en una mostra d’art contemporani, 
una galeria d’art a cel obert que convidi a transitar pels carrers 

del municipi. Hem fet una tria multidisciplinar d’artistes que 
inclou creadors amb una llarga trajectòria i d’altres d’emergents. 
Us proposem un passeig per la mostra i esperem que us agradin 

tant les peces exposades com els espais que ocupen.
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Aquesta acció compta amb el suport de la Diputació de Girona, gràcies a la subvenció 
de projectes singulars de desenvolupament econòmic local de 2020.
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