Nota de premsa
Sandra Partera
“Els nens contents”
(se'ls emporta el vent)
Sandra Partera inaugura una exposició amb els seus darrers treballs, el 29 de
setembre a la Galeria Atelier de Barcelona.
Com ja és habitual les seves obres parlen de la infantesa. Amb una tècnica molt propera
a la il·lustració crea diferents personatges infantils, contents amb el món que els envolta,
quasi com si de dibuixos de nens es tractés, són personatges dibuixats amb quatre
línies, aparentment amb "quatre gargots", sense que això tingui un component pejoratiu,
ans al contrari, l'espontaneïtat del traç, ens fan arribar més fàcilment al món infantil que
Sandra Partera ens retrata. Ens fa recordar la nostra infantesa d'una forma amable quasi
lúdica. Però darrere d'aquesta visió amable hi ha tota una re exió sobre com esdevindrà
la vida, quan deixem de ser infants. Quan deixem l'espontaneïtat, la creativitat, la
llibertat ... Quan el "nen se l'emporta el vent".
També hi podem veure la instal·lació "Imaginari perdut". En aquesta instal·lació, l'artista
re exiona sobre allò que hagués passat si haguéssim guardat tots els gargots, dibuixos i
pintures creats des de ben petits, a tots ells, als que vàrem donar més i menys valor, als
bruts, als nets, estripats... Una carpeta amb dibuixos de quan era petita, trobada entre
algunes rampoines a casa dels seus pares, a punt de ser llançada, va ser el punt de
partida del seu treball. L'error concebut com "una benedicció", com una forma inevitable
d'aprenentatge és l'objectiu que es vol transmetre.
En tots els treballs de Sandra Partera està present la voluntat de continuar conservant
l'esperit dels infants, la creativitat, la curiositat, les ganes d'aprendre... "Els nens
contens", són nens inquiets, curiosos, trapelles... En de nitiva, nens feliços.
La qüestió és que no "se'ls emporti el vent" i conservem l'esperit de la infància dins
nostre per així entendre millor el món que ens envolta.
A Galeria Atelier, del 29 de setembre al 30 de novembre de 2022

Imatges:
Foto 1: “Ets un bitxo” Mixta s/tela. 200 x 170 cm.
Foto 2. “A son de nana” Mixta s/tela 200 x 170 cm.
Foto 3. “Oh! My honey” Mixta s/tela 200 x 170 cm.
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