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Torna DelicARTessen, la gran
col∙lectiva d’art actual en petit format

La setzena edició de l’esdeveniment reuneix 600 obres de 84 artistes internacionals
JUAN BUFILL
Barcelona

DelicARTessen, la gran exposició
col∙lectiva d’art contemporani en
petit i fins i tot mitjà format que or
ganitza anualment la galeria Es
ther Montoriol, arriba a la seva
setzena edició i reuneix més obres
que mai. Aquesta vegada són 600,
realitzades per 84 artistes interna
cionals, de les quals se n’exposen
425 als dos pisos d’aquesta àmplia
galeria. Les altres esperen la seva
oportunitat al magatzem. Deli
cARTessen és una mostra d’art ac
tual que inclou moltes disciplines i
estils. Predomina la pintura –més
la figurativa que l’abstracta– i tam
bé el dibuix i l’escultura o l’acobla
ment escultòric, però també hi es
tà representada la fotografia, la
instal∙lació, la ceràmica i fins i tot
hi ha una peça audiovisual. A més,
tot i que té caràcter internacional,
la majoria dels artistes tenen o han
tingut taller a Barcelona o a Cata
lunya, i per això és un bon reflex de
l’art que s’està fent ara i aquí, amb
independència de les tendències
institucionals.
Les obres que exposa el barcelo
ní Cesc Riera són esplèndides i de
mostren que una escultura pot ser
gairebé bidimensional i encara ai
xí expressar uns valors plenament
escultòrics. L’exemple més clar és
Dimensions, una escultura plana
realitzada amb mecano i que penja
del sostre. És un trompel’oeil
constructiu que representa una

Paul, pintura de Xevi Solà

tercera dimensió i que, a més, esta
bleix una segona relació amb l’es
pai, que es manifesta quan gira
lleument o quan és contemplada
des de diferents punts de vista. El
de Cesc Riera és art major disfres
sat d’art menor, com ho han estat
algunes historietes gràfiques, des
de Herriman fins a Guillem Cifré o
Micharmut. Altres peces de Riera
són Silenci, que representa un glo
bus de còmic sense paraules, però
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amb textures blanques i amb in
tenció escultòrica situantlo gai
rebé perpendicular a la paret. Re
volution és un mer gir de compàs, i
el complementa un petit però va
lent llumí de metall policromat
anomenat Detonator.
La història contemporània es
cola a dues escultures de Manel
Rubiales, dos gossassos irrisoris i
agressius, encadellats en fusta,
anomenats Brexit Dog i Maas

tografies en blanc i negre, cas de
Monument Olimpiades d’Hivern
BCN. Nicole Gagnum fa dialogar
unes flors carnoses amb camps de
color en la sèrie pictòrica Tarde es,
amor. Dani Ensesa dibuixa una
sensualitat dispersa a Las caricias
de la carne con el fuego. Altres pin
tures en petit format que merei
xen atenció són les d’Oriol Arisa
(La luz primera), Mari Ito, Jorge
Zambrano, Laia Arnau i Thomas
Edetun. Completen l’abundant
capítol figuratiu els retrats de grup
de Sacris (El sueño del buen bur
gués), les excèntriques pintures de
Plácido Romero, Joseba Eskubi i
Tomás Morell i les arquitectures
recreatives de Març Rabal.
La pintura abstracta hi és repre
sentada per les obres de Sabine
Finkenauer, Silvia Hornig, Matías

tricht Dog. Altres referències a
l’odiadora i odiosa actualitat es
troben a Hate is mainstream
(Marc Badia). Esther Montoriol
ha recuperat pòstumament algu
nes obres de Manuel De Val, que
semblen haver estat realitzades en
aquesta anticatalana tardor del
2017. Especialment la titulada
Historia de España, un objecte tro
bat ranci, però lamentable
ment actual. En altres peces
De Val efectuava precisos
comentaris sobre el món de
l’art, comenelpaisatge amb
lletresostentosestitulatEx
clusibo (escrit amb be, efec
tivament), o Easy.
Jordi W. Saladrigas ex
posa paisatges objectuals,
aventures conceptuals i
apunts narratius i poètics.
Al paisatge hivernal amb fi
gures anomenat The box re
alitza una distant i distingi
da incursió en el gènere
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porno.
Silenci,
escultura
de
Cesc
Riera
La figuració realista i me
tarealista abunda en aques
ta edició, tant en pintures com en Krahn (Activación por simpatía),
dibuixos. Xevi Solà retrata Paul i Víctor PérezPorro, Juan Escude
Vincent com si fossin gent jove ro, Rosanna Casano, Sarah West,
d’ara, però en els contextos pictò Mercedes Mangrané i Èlia Llach.
ricsdeGauguinideVanGogh,res Entre la il∙lustració i la pintura se
pectivament. Hi destaquen diver situa Leonard Beard, amb una sè
sos retrats de Marcos Palazzi, com rie sobre el canvi climàtic: ice
Girl power, la miniatura Pssst o un bergs amb objectes de confort (bu
minidíptic amb referències a Cé taca, estufa...). El dibuix incorpora
zanne, i també els autoretrats en elements d’instal∙lació en una
formadedípticsdelaitaliana Moi multihumana Flor que firma Fum.
ra Franco. De Jabi Machado és no La fotografia inclou obres d’Aley
table l’inquietant Hombre regalo, dis Rispa (Cianobacteria), Hiro
que representa un home cosificat i Matsuoka, Espe Pons i entre d’al
reduït a mercaderia, i també el rar tres. La selecció inclou ceràmi
Inpaisaje escena. Jaume Roure, ques de Matilde Grau i una peça
cada vegada més lliure i fluid, pin audiovisual de Blanca Navas. Ga
taolissobrediferentssuports,com leria Esther Montoriol. Diputació,
un llibre (Mariner), o bé sobre fo 339. Fins al 19 de gener.
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