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El Centre d’Art Tecla Sala presenta
Perforar el temps, la nova exposició del
cicle Observatori Tecla Sala 2022

● L'exposició «Perforar el temps» presenta un conjunt d’obres de l’escultor Salvador
Juanpere (Vilaplana, Tarragona, 1953) centrades en cercar les idees que s’oculten
darrere les imatges i la confluència d’interessos en el pensament d’artistes de totes
les èpoques.

● La instal·lació de noranta-cinc Puntelli de marbre es podrà veure completa i per
primera vegada. Es tracta d’una peça icònica de l’artista que reprodueix fragments
quasi invisibles emprats com a suport en l’estatuària antiga.

● «Observatori Tecla Sala» és un projecte impulsat pel Centre d’Art Tecla Sala amb la
voluntat d’afavorir la prospecció d’artistes en actiu del nostre país que, per la
generació a la qual pertanyen o per la conjuntura del sistema de l’art, són presoners
d’una invisibilitat manifesta.

Puntelli, 2011-2021. © Salvador Juanpere, VEGAP, Barcelona, 2022

El dijous 17 de novembre, a les 19 h, s’inaugura al Centre d’Art Tecla Sala «Perforar el
temps» de l’artista Salvador Juanpere. La presentació comptarà amb l’artista i la
comissària de la mostra, Teresa Blanch. L’exposició es podrà visitar fins al diumenge
8 de gener de 2022, a l’annex de l’Espai 2 del centre d’art.

Salvador Juanpere (Vilaplana, Tarragona, 1953) utilitza polides formes de representació per
indagar el món subjacent de l’escultor fent aflorar aspectes interns de l’escultura trobats en
els replecs dels temps. Una feina en els límits que aquests darrers anys s’ha centrat a
cercar les idees que s’oculten darrere les imatges i concomitàncies d’interessos en el



NOTA DE PREMSA 一 10.11.2022

pensament d’artistes de totes les èpoques. Com un autèntic arqueòleg, l’artista ens
assenyala detalls particulars que perforen la història i contrauen l’excessiu pes dels temps.

Les tres sèries recents aplegades en aquesta mostra proposen singulars trames
comparatives en dibuix, escultura i textualitat, que actuen com a pauses poètiques en el
rígid encadenament dels llenguatges artístics. Evoquen temàtiques o intencions d’artistes
del passat i del present tot estirant fils acronològics, alhora que apel·len a la permanent
força del treball en l’acte creatiu de sempre.

La instal·lació de noranta-cinc Puntelli de marbre, que s’exposa per primera vegada
completa, reprodueix fragments quasi invisibles de l’estatuària antiga emprats com a
suport, convertits ara en noves corporeïtats el relat de les quals ha quedat desactivat. La
sèrie de dibuixos dobles Entretiens avec... ofereix paral·lelismes equívocs que circulen en
ziga-zaga dins la iconografia artística mil·lenària. A La Veu de fons... s’extreuen frases
d’escultors destacats sobre la tasca ordinària de l’art, superposades a la mirada
escrutadora dels seus rostres.

Juanpere rescata rastres deixats per aspectes subalterns, observats dins la força icònica de
les imatges, per proposar interrogacions sobre els seus significats.

Observatori Tecla Sala vol afavorir la prospecció d’artistes en actiu del nostre país que,
per la generació a la qual pertanyen o per la conjuntura del sistema de l’art, són presoners
d’una invisibilitat manifesta. És una iniciativa que neix amb la idea de donar suport a
aquests creadors i divulgar els seus treballs més recents en projectes expositius de petit
format.

Imatges premsa
La tramesa de les imatges la farem després de la inauguració.

Premsa Centre d’Art Tecla Sala
comunicacioteclasala@l-h.cat一 934 032 614

Centre d’Art Tecla Sala Av. Josep Tarradellas i Joan, 44. 08901 L’Hospitalet de Llobregat
Horaris De dimarts a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Dilluns feiners, tancat.
Segueix-nos www.teclasala.net | Instagram. @teclasala | Facebook. @C.A Tecla Sala

https://drive.google.com/drive/folders/1UxWNrKWutQAQD72uttnbjBPPxBVmE-ih?usp=sharing

