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ESCENES CORALS
El treball que presentem avui és de petit format, minúscul. De ben
segur hi haurà qui reclamarà mides més grans, formats que permetin
l’experiència de veure’s envoltat, submergit, engolit per l’obra. Crec
que tinc la solució: a tots aquells espectadors que desitgin viure avui
aquestes sensacions, els convido que s’apropin al quadre, que
s’apropin fins a tocar la superfície del vidre amb la punta del nas; que
obrin els ulls amb molta força per tal que les pestanyes no destorbin
i, que quan a la fi assoleixin l’òptim camp de visió: MIRIN.
El tema? Sols una petita excusa.
Els dibuixos de format més petit, fets amb llapis de grafit sobre
paper DIN A5, representen grups de personatges interactuant. La
motivació d’aquesta sèrie és l’intent d’explorar una manera d’acabar
amb la separació entre fons i figura, entre aquests personatges i el
seu entorn. L’estratègia és la següent: en primer lloc, procurar que
les línies dibuixades no generin espais tancats: així els límits entre els
perfils dels personatges i l’entorn queden sense definir. En segon
lloc, vigilar que cap dels personatges representats agafi
protagonisme, que cap element destaqui visualment per damunt de
la resta del dibuix. El resultat final són uns dibuixos fets sols a base
de línies -interconnectades a la manera d’una teranyina-, en què la

interpretació de l’escena representada, subtilment confosa, queda
oberta.
En els dibuixos de format DIN A4, amb llapis de colors, els
personatges escenifiquen batalles campals representades amb
múltiples línies de colors sobreposades. Aquí, també ens trobem
amb l’aniquilació de la separació fons/figura però d’una manera més
barroera: més que d'una teranyina aquí podríem parlar d'un eixam
de mosquits. Hi ha dos punts de partida que m’han dut a
desenvolupar aquesta sèrie: En primer lloc, un accident: quan duc a
terme la correcció d’un dibuix maldestre -mitjançant línies de colors
llampants sobreposades damunt d’un dibuix original de tons més
febles i que no esborro-, observo un resultat inesperat, un efecte de
moviment, de ritme. En segon lloc el tema: que deriva de les escenes
de baralles mil vegades representades als còmics mitjançant un núvol
de pols, estrelles, sabates i queixals. El repte és esbrinar què s’amaga
darrere d’aquest núvol.

Lluís Boixadós
Barcelona, 11 de novembre de 2016

AFFORDABLE ART | ART ASSEQUIBLE

Affordable Art (Art assequible), és un moviment que neix a la dècada
dels anys 90 en una fira que va tenir lloc per primera vegada a
Londres, “Affordable Art Fair”, i que actualment s'estén per les
principals ciutats europees com Amsterdam i Milà, i ciutats
asiàtiques com Hong Kong i Singapur, o la ciutat nord-americana de
Nova York.
Amb aquesta exposició a Flamicell volem “apostar” també per
aquest moviment “d'art assequible” per així mostrar que l'art queda
a l'abast de tothom.
Lluís Boixadós és un artista, pintor i il·lustrador que col·labora amb
Flamicell des de l'any 2011 i aquesta és la tercera exposició que
inaugura aquí.

Una exposició en la qual porta treballant des de l'hivern del 2014.
Comença amb dibuixos amb blanc i negre fins al desembre del 2015
que hi introdueix el color.
Una feina que tal com explica l'artista es basa en correccions, i a
partir d'aquestes correccions sorgeix el llenguatge. Són una sèrie de
canvis en la composició que en comptes d'esborrar-se se superposen
donant una sensació de moviment. A poc a poc incorpora el color
amb tonalitats d'una intensitat creixent.
És una obra espontània, en constant moviment i alhora amb un cert
descontrol. Lluís Boixadós comenta que “els millors dibuixos surten
mentre parles per telèfon”.

Barcelona, 11 de novembre de 2016
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Gelatina, 2016.
Llapis Prisma color i Caran d'ache sobre paper de ph neutre.
21 x 29,5 cm.

Mix Fusta Gelatina, 2016.
Llapis Prisma color i Caran d'ache sobre paper de ph neutre.
21 x 29,5 cm.
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Escena Coral (Transició) 2, 2016 .
Llapis Prisma color i Caran d'ache sobre paper de ph neutre.
21 x 29,5 cm.

Escena Coral (Transició) 1, 2016.
Llapis Prisma color y Caran d'ache sobre paper de ph neutre.
21 x 29,5 cm.
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Western Dinamita, 2015.
Llapis Staedtler 2B sobre paper de ph neutre.
14,5 x 20,5 cm.

Western Ampolles, 2015.
Llapis Staedtler 2B sobre paper de ph neutre.
14,5 x 20,5 cm.

Western Cáctus, 2015.
Llapis Staedtler 2B sobre paper de ph neutre.
14,5 x 20,5 cm.
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Escena individual 4, 2009.
Llapis Prisma color i Caran d'ache sobre paper
de ph neutre.
38 x 28,5 cm.

Escena individual 6, 2016.
Llapis Prisma color i Caran d'ache sobre paper
de ph neutre.
38 x 28,5 cm.
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