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Pintura acríl·lica sobre fusta.

Fotograma, mapping.

Plantilla 3D, mapping.

JORDI SERRA
Girona, 1975

Jordi Serra i Prieto fa més de mitja vida que es dedica a la pintura i el dibuix.
Mestre de professió i amb estudis de Belles Arts a la Universitat de Barcelona,
ha estat seleccionat en diversos concursos de pintura i ha participat en
exposicions individuals i col·lectives a diverses poblacions de la província de
Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
El 2002 és seleccionat a la quarta edició del Premi Honda a La Garriga, i
exposa individualment a Expocambra de Girona. El 2004 ho fa a la Sala Giart
de Girona, el 2012 a l’espai de la biblioteca de la Comacros de Salt i el 2013
a Les Bernardes de Salt. El 2014 obté 1r Premi al Festival Internacional de
Mapping de Girona (FIMG) en la categoria educativa. I el 2015 és finalista al
II Festival Internacional de Mapping de Girona (FIMG).

En aquesta exposició, en Jordi Serra ens presenta la producció d’un
micromapping des del punt de vista del procés d’execució. Des de l’etapa de
la idea fins a la consecució de la videoprojecció, passant per la creació de les
plantilles i l’elaboració dels continguts.
El micromapping li serveix com a eina per rellegir obres elaborades amb
formats tradicionals; de la pintura a la maqueta i de la maqueta a la vídeo
projecció, aconseguint fer-nos partícips d’un discurs sobre la manera de crear
les seves obres. D’una obra acabada en neix, sempre, un objecte artístic nou. I
tanmateix aquesta nova obra torna, convertida en matèria primera, per acabar
renaixent en un altre llenguatge; en un altre discurs.

Actualment desenvolupa la tasca docent a l’Escola Pericot de Girona, on està
implementant el projecte de visual i plàstica relacionat amb l’audiovisual, el
mapping i el vídeo art en l’etapa de primària.

Material de referència, sketchbook.
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Desesperança com a penyora
Cesc Pujol

Es fillet des moixos esclafats i l’escudella i carn d’olla antropomòrfica
Pep Bosch / Joan Moreno

Des de la poètica de les deixalles i d’allò mig oblidat, arraconat, de la vida urbana
a través d’una mirada pictòrica i quasi fotogràfica, agafa una cruïlla per fer camí
zigzaguejant cap a la recerca i descobriment de nous llenguatges, copsant amb
detall i enamorament textures i materials, tot flirtejant amb l’abstracció però
també amb nous suports com un joc engrescador: assaig i error, tempteig i
prova. Fa palesa la importància del procés, part intrínseca de l’obra, en la qual
el què i el com té el mateix valor, indestriable l’un de l’altre.

Anàvem en cotxe i volia que ens aturéssim per veure els gats esclafats a la
carretera. Si duia la càmera en volia fer fotos. Era una fascinació que anava
més enllà del gore i de l’esnobisme. Ens han acostumat a la contemplació de
les vísceres ocultes per la pell, ben amagades i encabides dins d’una estructura
òssia que es pretén proporcionada i agradable a la vista. Però també hi ha bellesa
en la sang vermella escampada, el color granatós del cor i el fetge, en el blau
irisat dels budells. Sí, és cert, hi pot haver un gaudi estètic en allò que al primer
cop d’ull és aparentment repulsiu o imperfecte segons el cànon. Aquesta és
la mirada d’en Dani, pura, sense prejudicis, oberta, voraç, inconformista amb
el concepte clàssic de bellesa que redueix, elimina i condueix a l’estereotípia.
Col·laborava en fanzines on tot i el ratllat profús de les vinyetes s’hi endevinava
un bon dibuixant més partidari de seguir el seu impuls creatiu que de la netedat
o la perfecció de la línia. Tocava el baix amb un grup de música trash i feia
goig, aquell vailet amb un munt de cabells arrissats, mirada felina i un somriure
ample. Això no li agradava, ell volia tenir panxa, inflava i botia el ventre per fer-lo
créixer si més no per uns segons. Pencava, molt, massa per la seva edat. Dotat
d’un talent innat per transformar els materials podia convertir una llauna o un
cartró en suport d’un retrat o els trossos d’una ampolla en un pessebre amb tots
els elements fins i tot el bressolet del petit Jesús. Tot això és possible en Dani, la
unió d’elements contradictoris. Volia guanyar-se la vida amb aquestes habilitats.
Va anar a l’Escola Massana de Barcelona. Una beca de l’escola li va permetre fer
una estada al taller de gravat del Poble Espanyol. Va ser llavors que van començar
a aparèixer tímidament els personatges antropomòrfics, encara no s’atrevien a
manifestar-se obertament, no gosaven reclamar el lloc que estaven destinats a
ocupar, sabien del seu protagonisme futur i tot i així esperaven condescendents
les ordres del seu amo. Va trobar una feina, sí, d’aquelles que diuen de “lo seu”,
dissenyador i més tard director artístic en una agència de publicitat. La seva
traça es va orientar al màrqueting, a posar en relleu les qualitats d’un producte.
S’hi va estar uns quants anys però creiem que el devia atipar la necessitat de
respectar la pauta, d’emmotllar-se a les necessitats del client i del mercat. Ho va
deixar per emprendre un camí difícil, feixuc, a vegades ingrat, de satisfaccions
efímeres perquè no permet aturar-se en l’autocomplaença sinó que exigeix una
recerca constant, el dubte davant la pròpia creació i una ferma resistència a
la incomprensió: l’art. No ha estat fàcil, ha calgut fer de cambrer, exercir de
dissenyador freelance en la maquetació de publicacions i CD, viatjar molt per
saciar l’apetit de noves imatges i experiències, obtenir residències artístiques
a Berlín i Ciutat del Cap i presentar projectes que de vegades són acceptats
i d’altres no. Pel camí les seves creacions s’han anat escampant i han trobat
lloc a revistes, galeries d’art, bars, botigues i llars. És admirablement tossut i
obstinat i així ha aconseguit exposar a llocs molt diversos.

Aquest trescar per camins limítrofs ens mostra avui una relectura d’esquitllentes,
una mena de reciclatge d’allò ja creat, per bastir una nova obra, tota nova, amb
nous embalatges i continguts. Una incursió al territori incòmode d’una realitat
propera, massa propera de vegades: la desesperança de trobar només atzucacs
al laberint, la mancança de peces per acabar el trencaclosques, de la crida
d’auxili i de retorn només l’eco i, després, res.
Somnis trencats, projectes enfangats, vides esqueixades, mirades perdudes,
nàufrags abandonats, il·lusions castrades, idees mutilades i camins
embardissats... D’alguna manera són solituds i desencisos, desemparament
i tristesa, malaltia i angoixes, tan amagats i tan presents alhora, ara i sempre.
Desesperança com a penyora d’una realitat a voltes cruel i sarcàstica, al sofà de
casa, sota uns cartrons al banc de la cantonada o rere un cartell lluminós d’un
somriure envejable.
Frustració, rebuig o obsessió són algunes de les màcules que fan aquest
abatiment i desmoralització, que no volem veure o que voldríem llençar ben
lluny perquè, al mateix temps, ens porta a confins pertorbadors de l’ésser i ens
apel·la directament i francament, ens interpel·la i obliga a mirar-nos a nosaltres
mateixos però també, i sobretot, la nostra relació amb els altres.

Els personatges antropomòrfics no van voler esperar més, i finalment van
omplir les teles, els papers, les fustes. Es reivindiquen ells mateixos: som tigres,
talps, gossos, porcs; no ens utilitza per fer una crítica irònica o una lectura fàcil
que permet confondre un preciós gosset que reposa damunt bitllets en una
translació de la noieta ajaguda damunt pètals de rosa d’American Beauty. No és
això, som nosaltres que ho fem per iniciativa pròpia, mireu-nos, ens negueu la
capacitat intel·lectual i per tant no hi trobareu cobdícia, ni rancúnia i
Jordi i Mònica a l’estudi, treballant en la pista de so.

DANI BUCH

tampoc odi o malícia. Us imitem però únicament en el fet de vestir les vostres
robes i repetir els vostres gestos però no el vostre comportament. Res és
premeditat, és només un joc. Deixeu que en Dani ens representi. I ell ho fa.
L’atracció per la pintura barroca l’ha dut a fer la seva pròpia reinterpretació
d’obres de temàtica religiosa, Ecce homo, Mare de Déu de la Llet o una Santa
Llúcia, tots ells conills, fins i tot pots en alguns esbrinar la raça, uns blancs
conills californians d’ulls vermellosos. En tots ells hi ha foscor per emmarcar
respectivament un sacrifici, una mare generosa que alleta els seus conillets o
un oferiment benèvol, unes obres que ens van sorprendre per la immaculada
innocència que traspuen. També ho van fer per la seva enorme força poètica
els colibrís que es desplomaven fulminats per un cataclisme universal en
Beyond Apocalipsis: una gran tela blanca amb unes poques pinzellades negres
carregades d’expressivitat. Ara arriba l’Escudella i carn d’olla antropomòrfica.
Sabem del plaer que li produeix la matança del porc, no ho malentengueu, res
a veure amb un plaer sàdic, és senzillament una qüestió estètica. O no és bell
el conjunt de persones que s’hi han de reunir, embrutar-se las mans de sang i
carn, ensumar aromes i pudors tot alliberant els nostres instints més animals?
Al cap i a la fi, una escudella és una barreja d’ingredients molt variats i diversa
i polièdrica és la personalitat d’en Dani Buch. Amb el temps ha aconseguit
tenir panxa i transformar-se en un tigre voraç i bonàs però la seva mirada no ha
canviat. Dani, estimat, serveix-nos-en!

SACRÉ COEUR DU POMME DE TERRE
Lino. 55 x 45 cm. Sèrie de 20.

L’OFRENA / L’OFRENDA
Lino. 55 x 45 cm. Sèrie de 20.

DESFILADA DE TIGRES
Gravat a punta seca, gofrat, il·luminat a mà. 100 x 34 cm. Sèrie de 5.

EL BALL DEL CONILL ENCÈS
Gravat a punta seca, gofrat, il·luminat a mà. 100 x 34 cm. Sèrie de 5.

DESFILADA DE TIGRES AMB CONILL ENCÈS
Gravat a punta seca, gofrat, il·luminat a mà. 100 x 34 cm. Sèrie de 5.

TIGRES BALLANT AMB CONILL ENCÈS
Gravat a punta seca, gofrat, il·luminat a mà. 100 x 34 cm. Sèrie de 5.

DANI BUCH

UNA HISTÒRIA CORRENT (Reality bites)
Acrílic i grafit sobre fusta
61 x 81 cm.

EL DANSAIRE (L’any del tigre)
Acrílic i grafit sobre paper Canson 300 g.
75 x 110 cm.

AMOR A PRIMERA VISTA / LOVE AT FIRST SIGHT (Reality bites)
Acrílic i grafit sobre fusta
90 x 90 cm.

DANI BUCH

AND YOU AIN’T
GETTING NOTHING (Reality bites)
Acrílic i grafit sobre paper canson
300 g. 70 x 75cm.
L’INTERCANVI / THE TRADE (Reality bites)
Acrílic i grafit sobre fusta
46 x 61 cm. (x2) Díptic.

EL SILENCI INCÒMODE (Reality bites)
Acrílic i grafit sobre fusta
81 x 100 cm.

THE CAMPING DEALER (Reality bites)
Acrílic i grafit sobre fusta
81 x 100 cm.

DANI BUCH

LA CELEBRACIÓ / THE CELEBRATION (The farm)
Acrílic i grafit sobre paper Canson 300 g.
55 x 75 cm.

AFERS FAMILIARS / FAMILY AFFAIRS (The farm)
Acrílic i grafit sobre paper Canson 300 g.
55 x 75cm.

JUST ANOTHER PIG PARTY - JAMMER OORTJIES (The farm)
Acrílic i grafit sobre paper Canson 300 g.
55 x 75cm.

PAPALLONES A LA PANXA / BUTTERFLYES IN THE STOMACH (The farm)
Acrílic i grafit sobre paper Canson 300 g.
55 x 75cm.

FOTOGRAFÍA: Waldemar Krysiak

PILOTA DE CUQUES (Beyond Apocalypse)
Acrílic i grafit sobre paper Canson 300 g.
32 x 42 cm.

CTHULU (Beyond Apocalypse)
Acrílic i grafit sobre paper Canson 300 g.
32 x 42 cm.
ELS PEUS DE CRIST (Beyond Apocalypse)
Acrílic i grafit sobre paper Canson 300 g.
32 x 42 cm.

DANI BUCH
Sant Gregori, Girona, 1976

Pintor, dibuixant i gravador, actualment resideix i treballa a Barcelona.
Després d’estudiar a Girona es trasllada a Barcelona per ingressar en l’Escola
Massana i la Llotja de Barcelona on cursa estudis de Disseny Gràfic i obté el
Graduat Superior en aquesta especialitat per ambdós centres. Una beca Off
Massana li permet aprofundir en les tècniques i els procediments del gravat
artístic. Posteriorment participa en diversos tallers teòrics i plàstics sobre art
i cursa un postgrau en Producció i below the line en la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull. Exerceix de director d’art en
agencies de publicitat i multimèdia per després realitzar treballs de disseny
com a freelance i començar a dedicar-se a la pintura.
Exposa obra original i publica il·lustracions en llibres i revistes relacionades
amb el món de l’art. Participa des de 2001 en exposicions i a partir del 2009
abandona paulatinament el disseny gràfic per abocar-se al llenguatge artístic,
l’àmbit que realment l’interessa.
Ha exposat de manera individual en galeries de Barcelona (Víctor Lope
Arte Contemporáneo), Ciudad del Cabo (Diedericks/Faber Fine Arts) i
Berlín (MARMA). També en col·lectives en Sudafrica, Paraguay i Europa.
Periòdicament continua presentant les seves creacions en Víctor Lope i Espai

B a Barcelona, i pertany al col·lectiu Diedericks/Faber de Ciutat del Cap. La
seva obra ha estat present a diferents fires d’art com Art Madrid i Swab a
Espanya, Art Fair 21 d’Alemanya, Art Bodensee en Austria i Turbine Art Fair
en Sudafrica. Entre els reconeixements que ha obtingut hi ha el finalista del
Tollman Bouchard Finlayson Art Award Prize i la beca MARMA de Berlín.
L’any 2014 pels projectes presentats li atorguen beques de residencia a
Ciutat del Cap i Berlín.
La seva obra no es deixa tancar en els límits marcats pels formats, materials
i volums. És un artista que experimenta i descobreix noves solucions per a
la expressió d’una cosmovisió aliena als cànons establerts.
Els personatges antropomòrfics de Dani Buch són la síntesi d’un estil
pictòric i gràfic en el qual la línia i la forma, l’ímpetu i l’emoció, apareixen
davant els nostres ulls de manera instintiva i clara. La ironia no eximeix de
reflexió, es condensa en una obra que mostra un acostament a un món
que poques vegades ens deixa indiferents, i ens fa sentir el vertigen entre
l’ésser racional i l’ésser animal. En aquesta cerca del sentit, Dani Buch s’ha
convertit en un vehement creador contemporani de formes desafiadores i
suggestives que difícilment poden resultar-nos estranyes.

DEATH AT THE DANCE FLOOR (Reality bites)
Acrílic i grafit sobre fusta
100 x 81 cm.

Car n d’ olla an tr opomòr f ic a
DANI BUCH
PINTURA

LA BARALLA / THE FIGHT (Reality bites)
Acrílic i grafit sobre fusta
125 x 98 cm.

Micromapping Pintant emocions Jordi Serra
Carn d’olla antropomòrfica Dani Buch

DARRERES EXPOSICIONS:
60. UR. MONTSERRAT COSTA _ MARC PADROSA
61. SIBECAS: ORDRE EN LLIBERTAT (1928-1969)
62. DUET: ELENA FONT RODÀ / ANDRES BÜHLMANN
63. GÀBIES REFUGI, PANOS MITSOPOULOS
64. EXP. DE MADURESA: 40 ANYS PICANT PEDRA, JOSEP CANALS
65. DUET: GLÒRIA CORTINA / RAFEL BOSCH
66. EXPOSICIÓ HOMENATGE: BEP MARQUÈS
67. L’ENIGMA DEL JO: SIDRACH (1938-1980)
68. JOSEP NIEBLA. De la tempesta a la calma
69. DUET: ... I PAPER, JOAN VILAJOANA / PERE MATAMALA
70. DUET: Móns paral·lels...en ressonància, Carles Torrent-Pagès /
Veig però no amb els meus ulls, Pau Baena
71. DUET: Buscant a Ulysses Carlets / Intencionalitats Canet
72. EXP. DE MADURESA: ESCALES QUE NO MENEN ENLLOC, NARCÍS COSTA
73. EXP. DE MADURESA: COP D’ULL_70, PERPIÑÀ
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Detall de FAMILY AFFAIRS / AFERS FAMILIARS (The farm) Acrílic i grafit sobre paper Canson 300 g. 55 x 75cm.

JORDI SERRA: Plantilla 2D, mapping.
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