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CONNEXIONS

NÚRIA ROSSELL

18.02.2021 - 12.02.2022

"Pinto versos i escric formes i colors. Permeto el pas de la llum sobre el paper,
sobre la tela, sobre la meva ànima. Fins que tot torna a estar connectat."
- Núria Rossell, 2021CONTRAST presenta: Connexions de Núria Rossell, una exposició on cerca, a través de pintura,
poesia i art objecte, la connexió entre l'art, les persones i l'univers.

Una vintena d'obres molt diverses i tres
instal·lacions componen l'exposició i ens endinsen
a l'univers pictòric i poètic de l'artista. Escultures i
objectes realitzades amb llibres antics, objectes
del món rural i de la natura, com ara trossos de
fusta, ferro i còdols. Llenços i papers fets a mà
pintats amb acrílic i tinta inundats de poesia. La
natura, la música i la paraula escrita són passió i
font d'inspiració de Núria Rossell i en cadascuna
de les peces trobem rastres de totes aquestes
eines amb què comunica i ens fa sentir,
reflexionar i connectar, amb ella i amb el seu art ,
amb el color i la natura, amb la paraula i la seva
musicalitat.

L'exposició es podrà visitar a la Galeria Contrast del 18 de desembre de 2021 al 12 de febrer de
2022.
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TEXT: NÚRIA ROSSELL

A tothom li agrada l’art, però no tothom sap connectar-hi. Sempre he cregut que l’art ens fa millors
persones, alimenta l’ànima d’emocions i de saviesa. I és a partir de l’art que establim connexions amb
l’univers. Només cal tenir una mirada atenta. I quan descobreixes que tot connecta amb tot, que l’art
és per tot arreu, ja no pots prescindir-ne.
Creo perquè no puc evitar-ho. I m’apassiono perquè puc compartir-ho. L’art em connecta amb
l’entorn i em permet respirar. Esdevé indispensable per a la supervivència, m’allunya d’allò previst i
m’esperona a cercar camins alternatius i reptes personals nous. Connecto amb les persones, i amb
espais per on penetren els somnis. Tanco velles ferides, les segello amb tinta. Pinto versos i escric
formes i colors. Permeto el pas de la llum sobre el paper, sobre la tela, sobre la meva ànima. Fins que
tot torna a estar connectat.
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Text: Víctor Castañeda

Connectar és competència de dos, aquests dos que es reconeixen mútuament, dos que es
comuniquen entre si, dos que s'impacten, que s'interfereixen, que de vegades fins i tot
s'incomoden, però abans de res connectar és mirar-se a un mateix als ulls de l'altre. Paraules
totes les anteriors que són un intent de poètica per parlar de l'art de Núria Rossell, la seva
obra és producte tant de la meditació com del desig de connectar, un acte tan simple com
necessari davant d'una societat que sembla cada cop més freda i d'individus distants els uns
dels altres. L'anhel és que l'obra de Núria Rossell serveixi de pont –pretext– per generar
lligams entre els espectadors que ens permetin tornar a connectar.
Entrar al món de Rossell és entrar en un món de materials diversos i antagonistes els uns dels
altres, però que, gràcies a la coherència en la visió de l'artista, tots i cadascun d'aquests
elements són una concatenació de les emocions que ens vol compartir, per exemple veure un
còdol i entendre que no és un còdol sinó que en realitat és l'efecte d'un llenguatge que en ser
tallat té pretensions de ser etern. Així mateix veure aparèixer els blaus, en la gamma de
diferents pigments, entre papers, teles o objectes ens posa en evidència que els sentiments
són també compartits i que l'obra són espais que ens posen en comunió amb aquells que
contemplen el mateix horitzó d’emocions. Així doncs, parlem gairebé d'universals que treuen
el cap en l'obra de la Núria, per recordar-nos que sempre hi ha algú al capdavant o al costat,
o amagat fins i tot, que està esperant connectar amb nosaltres.

Victor Castañeda
Barcelona, desembre 2021
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BIO NÚRIA ROSSELL

Núria Rossell és llicenciada en Filologia Catalana per la UAB, on va cursar també estudis
d’Història de l’Art. Va formar-se en diferents tallers d’artistes. Va iniciar-se en gravat no tòxic
a la Universitat de Belles Arts de Barcelona. Ha fet diverses exposicions col·lectives i individuals
de pintura i gravat i té obra en col·leccions privades a Escòcia, Madrid, França, Alemanya, Xina i
Barcelona. Els seus llibres d’artista han estat presents a les fires d’Arts Libris (Barcelona),
Estampa (Madrid) i Journeé de l’Estampe Contemporaine (París). El llibre La cançó de la terra va
ser premiat a El Escorial. La seva obra ha estat editada com a portada de llibres de relats i és la
imatge del restaurant Les Magnòlies, guardonat amb una estrella Michelin. L’any 2019 va
guanyar el premi Miró&Art, que concedeix el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya. Té dos
llibres d’artista editats, Estimada Llibertat, (2019) i No ens prendran la veu (2020). És autora
d’escultura pública i, actualment, té obra exposada a Barcelona i en diferents museus i galeries
de Xina.
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MÉS INFORMACIÓ

Obertura d'exposició:
Dissabte 18 de desembre de 2021 a partir de las 12h

Finalitza:
Dissabte 12 de febrer de 2022

CONTACTE:
Per a més informació sobre l'exposició i l'obra disponible no dubtin
posar-se en contacte:
info@galeriacontrast.com
Instagram: @galeriacontrast
T: 934 54 33 93

Accedeix a tots els nostres canals aquí:
https://linktr.ee/galeriacontrast

:

CONTRAST GALLERY & ART PROYECTS
CONSELL DE CENT 281
08011 BARCELONA
+34 934 543 393
INFO@GALERIACONTRAST.COM
GALERIACONTRAST.COM

