Cultura i Mitjans | Redacció | Actualitzat el 23/08/2021 a les 11:45

El Casino estrenarà dijous l'exposició
«Ser arbre» de l'artista manresà
Josep Morral
Mostra les darreres creacions de l'artista que combinen elements naturals amb
pintura acrílica, llapis i imatges digitals

L'artista manresà Josep Morral | AjM

La Sala d'Exposicions del Centre Cultural el Casino de Manresa estrenarà aquest dijous, 26
d'agost, en el marc de la Festa Major, l'exposició Ser arbre, de l'artista manresà, Josep Morral
Inglès. La mostra es podrà veure fins al proper 24 d'octubre, de dimarts a diumenge i festius de
17.30 a 20.30 h.
Després de l'èxit de les exposicions al Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat (CACIS), i a
la Galeria Artèria d'Igualada, l'artista manresà Josep Morral mostra les seves darreres creacions.
Amb una tècnica que combina elements naturals amb pintura acrílica, llapis i imatges digitals,
les obres giren entorn a les connexions entre la natura, la cultura, i sobretot la creació plàstica.
Morral endinsa l'espectador en el seu univers on els elements del llenguatge visual prenen vida
pròpia amb la intenció de mostrar els nostres vincles amb el món natural.
Davant les seves creacions es fa patent el valor dels arbres en el fràgil equilibri de la vida, així com
la profunda unitat que hi ha entre nosaltres i la natura. En paraules seves "l'art és a l'interior de
l'arbre. Per les clivelles de l'escorça vessa pintura com si fos saba, i esdevé l'energia que fa
moure l'artista. La natura és art en estat pur."
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Les obres d'aquesta exposició tenen continuïtat amb les propostes plàstiques que ha estat
duent a terme aquests dos darrers anys i que tenen el seu inici en l'exposició i la intervenció a la
natura feta a l'estiu del 2019 al CACIS de Calders.
L'exposició es completarà amb una visita comentada amb l'artista. L'activitat tindrà lloc el 18 de
setembre a les 18 hores. La reserva d'invitacions s'ha de fer al correu
centrecultural@ajmanresa.cat (mailto:centrecultural@ajmanresa.cat) o bé trucant al telèfon
938720171 (de dimarts a diumenge de 17.30 a20.30 h).
[h3]L'autor, Josep Morral[/h3]
Josep Morral Inglès, és artista plàstic, llicenciat en Belles Arts i ha estat fins aquest curs
catedràtic de dibuix a l'Institut Pius Font i Quer. Josep Morral té ja una llarga i ben consolidada
trajectòria artística, amb nombroses exposicions col·lectives i individuals i avalada per diversos
premis. La pintura, el dibuix, la fotografia... són l'àrea central de la seva obra, treballades amb
diverses tècniques i suports, experimentant tant en el treball com en la forma de presentació.
Josep Morral, també és autor de llibres i articles sobre art i ensenyament artístic. Ha
participat i participa en col·lectius pluridisciplinars com Faig-Arts o Quaderns de Taller. Ha fet
disseny i il·lustracions per a diverses publicacions i també ha comissariat algunes exposicions
artístiques.
[noticia]98960[/noticia]
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