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COIA IBÀÑEZ FERRATER

LLOC:

GALERIA D’ART ANQUINS
Campoamor, 2
43202 REUS
www.anquins.com

DATES:

Del 6 de març al 30 d’abril del 2020

NOTA DE PREMSA

L'artista Coia Ibàñez Ferrater (Reus, 1962) presenta les seves darreres obres a la galeria
Anquin’s en l'exposició: Les llums de la memòria.
La memòria visual i emocional és el punt de partida d'unes obres en les
quals descobrirem múltiples capes i lectures. En l'aspecte formal, són obres creades en
diverses fases de treball, molt elaborades i planificades, on es fa palès un gran domini del material i
de la tècnica. Ja fa anys que Coia Ibàñez va desenvolupar una tècnica especial que li permet
aconseguir relleus tàctils i textures d'una gran riquesa que són un dels trets més personals de les
seves creacions.
Atesa la seva forma de treball, podríem deduir que l'obra segueix una pauta racional i estructurada.
Per contra, Coia Ibàñez ens sorprèn amb una obra espontània i gestual. La seguretat en la tècnica i
la seva maduresa creativa li han permès realitzar una obra emotiva i més lliure que representa una
evolució. Però el canvi més significatiu en els seus darrers quadres el trobem en l'austeritat i
subtilesa amb la qual empra el color, un fet que té molt a veure amb el missatge què l'artista ens vol
comunicar.
La superfície dels seus quadres ha esdevingut quasi monocrom, la qual cosa fa que les incisions, els
motius i el relleu adquireixin més importància. Les obres ens evoquen murs envellits pel temps i
per la intervenció humana on els colors estan amagats sota capes i capes en un símil de la nostra
ment. De tant en tant, els colors afloren com les llums i records que guardem en el més profund de
la nostra memòria.

INAUGURACIÓ:

Divendres, 6 de març a les 19.30h. amb la presència de l’artista

HORARI:

Dimarts a divendres, d’11 a 13,30h i de 17 a 20h.
dissabte: d’11 a 13.30h.
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