Nota de premsa
Destacada presència de pintura catalana a la setena mostra de l’Espai Carmen
Thyssen
Sant Feliu de Guíxols, 8 de juny. Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i
Sacharoff. Col·lecció Carmen Thyssen és l’exposició amb més presència d’artistes
catalans des de l’inici de l’Espai Carmen Thyssen, el 2012. La mostra, que serà oberta
fins el 14 d’octubre, fa un recorregut pel paisatge al llarg de quatre segles, amb artistes
europeus i americans que permeten contextualitzar la pintura catalana de la Col·lecció
Carmen Thyssen. De les 57 obres que presenta Natura en evolució, 18 són d’artistes
catalans. D’altra banda, hi ha 23 quadres que s’exposen per primera vegada des que
formen part de la Col·lecció Carmen Thyssen. A més de la col·lecció privada, les obres
provenen del Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) i del Museo Carmen Thyssen
Màlaga. Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff obre també una
línia de col·laboració entre l’Espai Carmen Thyssen i les institucions culturals per a la
conservació i difusió de la cultura del país. Aquesta nova etapa comença amb el
Museu Nacional d’Art de Catalunya que ha cedit l’obra d’Olga Sacharoff, La colla, per
aquesta exposició.
El recorregut comença amb la pintura flamenca de Jan van Goyen i el naixement del
paisatge com a gènere. Després de transitar pel naturalisme i l’impressionisme, la
mostra es tanca amb una selecció d’obres del segle XX posant de relleu la pintura de
paisatge catalana d’aquest període. L’exposició acaba amb un homenatge a Olga
Sacharoff.
A la mostra també es pot veure una selecció del gènere de pintura de paisatge de
l’època colonial que posa de manifest escenes de la vida quotidiana. L’interès
d’aquesta pintura, a més, és de caire antropològic per la informació que dóna de la
forma de vida a les colònies.
El 2018, l’Espai Carmen Thyssen amplia l’oferta de les visites guiades familiars, un dels
èxits de cada temporada que es complementa amb la proposta lúdica i didàctica de
l’Espai Kids.
També, en ocasió de Natura en evolució. De Van Goyen a Pissarro i Sacharoff s’ha
obert una llista d'Spotify inspirada en la mostra, on es pot escoltar musica actual,
cançons tradicionals o clàssics de tota la vida i tenir un bany de natura més enllà de
l'exposició.

Per connectar-se Wi-fi roda de premsa:
Nom: Wifi_Actes
Contrasenya: culturaactes
Imatges dels quadres dossier i nota de premsa català i castellà:
http://www.espaicarmenthyssen.com/ca/comunicacio/

