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Artist Statement | Sabine Finkenauer
El meu interès artístic es centra en les formes del món visible que documento en
els meus dibuixos, quadres i objectes abstraient-les i transformant-les en ordres
estètics propis: un món resumit de formes elementals, situat en l'ambigüitat entre
l'abstracte i lo figuratiu, la idea i la representació. El meu punt de partida sempre
és un objecte concret (mai una idea merament abstracta), que al ser desprès de
qualsevol context és alliberat i com a forma autònoma dóna origen a noves
referencies i significats.
Trobo els meus motius en les simples 'coses' que ens rodegen a la vida quotidiana
(mobles, catifes, cortines, atuells...), la natura (flors, muntanyes, arbres...) i també
en l'imaginari relacionat amb la infància i la feminitat (vestits, nines, nenes,
miralls...).
El meu procés creatiu és un procés de classificació i concentració formal i comença
de vegades amb esbossos i dibuixos. Extraient i concentrant els motius a partir
d'observacions inicials, el desenvolupament pot finalment desembocar en el
desplegament de variacions en una serie, una pintura de gran format o una
escultura.
També en els meus dibuixos i pintures sempre persegueixo una concepció
fonamental escultòrica, reduint els motius en elements individuals i convertint-los
així en “objecte”. En conseqüència, el tractament del color, que és un element
important en la meva obra, no és exactament pictòric. Aplico el color segons la
seva càrrega emocional, la seva densitat i el seu pes, que interaccionen
directament amb la presencia de la forma.
El meu mètode de treball, íntimament impulsat per la recerca de formes que ens

causen plaer i alegria, es poden definir com un joc, de les quals les seves regles
molt estrictes descobreixo jugant.

Carles Gabarró, barceloní, és encara un pintor parisenc, un digne representant
de la tradició moderna de la pintura com a territori de creació. Es mostra
equilibrat, violent i delicat alhora. Hi ha quelcom cezanià en les harmonies del
verds i el terres. Hi ha un sentit del ritme en la concatenació i comunicació de les
masses que ens fa pensar en Poliakoff. Però Gabarró ens ofereix paisatges nous,
uns recorreguts originals i apassionats: els d'unes arborescències pictòriques que
estableixen camins per albirar horitzons d'esperança (Alex Mitrani).
La singular tensió entre bellesa i inquietud que es manifesta en la pintura de Carles
Gabarró ens situa davant una experiència important, que mereix deteniment.
D'arrel formalista i intuïtiva la seva obra sembla expressar-se en camins
estrictament abstractes i emocionals (Alex Mitrani).
Sobre la textura del llí cru, busca una deliberada voluptuositat de la matèria, que
accentuï el contrast entre allò que és cultivat i allò que és salvatge, entre aquella
part de la natura que es troba en el seu estat primitiu i aquella que ha sofert la
intervenció de l'home. Emfasitza l'atmosfera pictòrica d'aquestes obres amb el
tractament del color, amb els seus marrons, verds i blaus, contrapuntats per la
sòrdida grisor de la planxa de plom (Daniel Giralt-Miracle).
Gabarró treballa amb una paleta tonal dominada pels terres, ocres, sienes naturals,
terres ombres, grisos i negres, colors extrets de la mateixa terra per tornar-la a
representar. És una terra carnosa i voluptuosa que acull dins de les seves entranyes
unes construccions geomètriques, repetitives i un punt obsessives que ens
remeten a les fàbriques o a les presons (Mercè Vila).
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Paleta, 2015.
Oli sobre tela
180 x 150 cm.

Paravents, 2015.
Oli sobre tela
80 x 100 cm.
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Fàbrica, 2014.
Oli sobre tela.
65 x 80 cm.
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Far, 2015.
Oli sobre tela.
80 x 100 cm.
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Paleta i biblioteca, 2015.
Oli sobre tela.
130 x 160 cm.

Fàbrica, 2014.
Oli sobre tela.
30 x 30 cm.
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Arquitectura, 2014.
Dibuix i collage sobre paper.
70 x 100 cm.

Arquitectura, 2014.
Dibuix i collage sobre paper.
70 x 100 cm.

Arquitectura, 2014.
Dibuix i collage sobre paper.
70 x 100 cm.
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S/T, 2015.
Dibuix i collage sobre paper.
29 x 40'5 cm.

S/T, 2015.
Dibuix i collage sobre paper.
29 x 40'5 cm.

Pétalos, 2013.
Dibuix i collage sobre paper.
42 x 59 cm.

Sabine Finkenauer

Sabine Finkenauer

Arbolito, 2013.
Oli sobre tela.
130 x 90 cm.

Pétalos, 2013.
Oli sobre tela.
130 x 180 cm.
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Reja, 2014.
Dibujosi collage
Dibuix
y collagesobre
sobrepaper.
papel.
50 x 65 cm.

Reja, 2014.
Dibuix i collage sobre paper.
50 x 65 cm.

Reja, 2014.
Dibuix i collage sobre paper.
50 x 50 cm.
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