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DATES:  Del 17 de gener al 29 de febrer de 2020 

 

La galeria Anquins inicia l'any 2020 amb l'exposició de l'artista de Solsona, 

Aurembiaix Sabaté (Bell-lloc d'Urgell, 1980). La segona individual que presenta a la 

galeria marca un canvi en la seva obra fruit de la recerca sobre els simbolismes i els 

fets mitològics que tenen a veure amb el procés de transformació. 

 

L'espiritualitat, la bellesa i el contingut poètic segueix sent una constant en 

l'obra d'Aurembiaix, tal com ja ens va mostrar en l'exposició "Haikus" l'any 2015. De la 

puresa del blanc ha passat a la riquesa de l'OR, com color predominant sigui sobre 

paper o fusta en formes de caràcter simbòlic com el cercle o la màndorla. 

 

L'artista ens ofereix alguns claus per endinsar-nos en la seva obra: 

"L'impuls que em guia a descobrir la veritable essència es manifesta en la 

creació de la sèrie d'obres "TransfORmació i Alquímia". Inspirada en la literatura 

alquímica i un seguit de simbolismes, una part de la mitologia grega i mitologia 

Japonesa, emergeix la forma, figures que es van desdibuixant a mesura que m'endinso 

en el que és profund. La foscor, descendir a l'interior de la pròpia cova, per poder 

ascendir cap al cel i la llum. Tot sustentat pel cercle, la perfecció dels quatre elements, 

el que és dens i subtil, sempre en continua harmonia còsmica” 

 

A la web de la galeria www.anquins.com podeu veure les obres que 

conformen l'exposició i també una recent entrevista a l'artista en el seu taller. 

La inauguració de l'exposició tindrà lloc el divendres dia 17 de gener amb la 

presència de l'artista. 

 

 
Horari de visita: de dimarts a divendres, d’11 a 13,30h i de 17 a 20h 

 i dissabte, d’11 a 13,3ho. 
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