
  
DAVID CASALS 
Paisatges sonors 

Exposició: Del 23 de Març al 5 de Maig del 2018 

Galeria d’Art Anquin’s 
C. Campoamor, 2  
43202 Reus  
TEL. 977 312 759 / 666 674 996 
www.anquins.com 
De dilluns a divendres: d’ 11:00 13:30 i d’ 17 a 20 h dissabte: d’ 11 h a 13:30 h 

Inauguració: 
La galeria d'art Anquin's inaugura l’exposició: “Paisatges sonors” de l’ artista  DAVID CASALS,  

el 23 de març les 20:00 de la tarda. 

La Galería d’Art Anquin’s us convida a gaudir de la nova exposició de David 

CASALS, “Paisatges sonors” que s’inaugurarà el divendres 23 de març a les 8 

del vespre. 

http://www.anquins.com


 David CASALS (Centelles, 1976) és llicenciat en 

Belles Arts per la Universitat de Barcelona el 1999 

i va obtenir  el Doctorat en pintura per la mateixa 

universitat el 2002. Ha realitzat exposicions 

individuals per tot el país. 

Fa uns cinc anys, David Casals va decidir 

abandonar temporalment la temàtica del paisatge 

per explorar noves maneres de treballar. L’artista 

volia que la seva obra no quedés limitada a la 

imatge del que volia representar, sinó que volia deixar parlar a la pintura per 

si mateixa. El llenguatge plàstic: els colors, les formes i la matèria es 

convertien en els protagonistes de la seva obra.  I és des d’aquesta premissa 

que aquest últim any David Casals s’ha retrobat amb el paisatge i ha preparat 

la magnífica exposició que s’inaugura a la Galería d’Art Anquin’s i que 

significa un canvi de rumb en la seva obra.  

L’aspecte no tan visual del paisatge, el que és més inapreciable, com la 

sonoritat, és el que reflecteixen les noves obres. Les “capes sonores”, 

concepte que defineix les diferents textures de so que pot tenir una cançó, 

són una bonica metàfora de les diferents capes de pintura que pot tenir una 

obra, i és conceptualment molt pròxim a la manera que David Casals treballa 

els quadres. D’aquest paral·lelisme, l’artista  extreu tant el títol de les obres 

com el de l’exposició de paisatges de colors vibrants que la Galeria us ofereix 

per celebrar l’arribada de la primavera. Us convidem a gaudir amb nosaltres 

del seu esclat de color.  

Inauguració:  dia 23 de març a les 20 hores  

Durant l'acte inaugural, amb la presència de l’artista,  us oferirem un tast 

de vi de Priorat “Crossos” gentilesa del Celler “Clos Galena”  
Ens agradaria molt comptar amb la vostra presència.   

 
Us hi esperem!


