El divendres dia 26 d’agost al Museu Comarcal de Manresa, a les 19 h., s’inaugurarà
l’exposició “L’Eteri. Obres de Josep Morral”. Amb aquesta exposició el Museu inicia el
projecte “A la vora del barroc” una proposta de diàleg entre el barroc i l’art
contemporani.

Josep Morral i Inglès, és artista plàstic, llicenciat en Belles Arts i 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, el gravat, 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.
En aquesta exposició ens presenta 14 obres (pintura sobre paper i treballs fotogràfics) de
la seva producció recent. En aquestes obres, a banda de la complexitat del treball
plàstic, Morral du a terme una reflexió sobre els cossos i la matèria, buscant aquell
horitzó en que aquesta materialitat es dilueix, es fa etèria... aquell moment en què allò
material perd duresa, corporeïtat, i s’obre cap a altres interpretacions.
Josep Morral, també és autor de llibres i articles sobre art i ensenyament artístic. Ha
participat i participa en col·lecctius 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.
Amb aquesta exposició el Museu Comarcal de Manresa inicia un nou projecte expositiu
que sota el títol “A la vora del barroc” vol portar a les sales del museu el diàleg entre les
obres de l’època del barroc i les produccions de la plàstica contemporània. Es tractarà
de veure com aquells elements, formals, conceptuals, estètics, etc. que hom atribueix al
“barroc” estan presents en la nostra actualitat i com d’alguna manera emergeixen o es
tenen en compte en els plantejaments de la pràctica artística actual. I això es farà en les
mateixes sales de l’exposició permanent que el museu dedica a les obres dels segles
XVII i XVIII per accentuar aquest posar-les les unes a la vora de les altres i dur a terme
aquest exercici de contrastos o coincidències amb l’objectiu que el diàleg es traslladi
també com a reflexió per al visitant perquè pugui valorar persistències i
transformacions. I tot dins l’objectiu global d’enriquir la visita al museu i aportar més
elements de lectura al públic. Això es farà amb mostres petites pel que fa al format i la
quantitat d’obres i buscant que siguin de durada més o menys llarga per tal de poder
generar al seu voltant altres elements que les reforcin i insisteixin en el debat que amb
cadascuna intentarem dur a terme.
L’exposició es podrà visitar fins a l’11 de desembre.

