A l’obra de Roser Sales Noguera hi rau un poder
difícil d’ignorar. Sensibles, delicats i evocadors,
els seus dibuixos i gravats tenen la capacitat de
transformar una visió tan personal de la naturalesa
com la seva en una experiència cardinal per a qui es
disposi a confrontar-la amb els ulls i cor oberts.

Roser Sales Noguera (1964) ha desenvolupat la seva obra
artística entre Barcelona, Anglaterra, i els EE.UU. Des de 1995
estableix el seu taller a Barcelona i exposa tant a Europa com
als Estats Units.
Exposa individual i col·lectivament a Arts Libris
(Barcelona, 2012/2021); KastelGroeneveld, Barn i Galeria
Wilms (Holanda, 2019); Galería Punto Arte (Barcelona,
2004/2019); Acuadros Gallery (Madrid, 2017); Tangram,
Espai Polièdric (Barcelona, 2016); Entr@cte (Ville D’Avray,
2016); Stuky Gallery (Polonia, 2016); Pilar Martí Gallery
(Barcelona, 2015); Prints.MGC, Manhattan Graphics (Nova
York, 2014); Tinta Invisible Edicions (Barcelona, 2012);
Galeria B14 (Barcelona, 2012); Maragall Edicions Galeria
(Barcelona, 2012, 2010); HP Gallery (Nova York, 2008);
ESTAMPA, Fira de gravat i múltiple, Galeria Acuadros,
Maragall Edicions i Círculo del arte (Madrid, Barcelona,
2003/2008); IPCNY (Nova York, 2007); Cherryl Macginnins
Gallery (Nova York, 2007); Col·legi d’Arquitectes
Tècnics de Barcelona (Barcelona, 2005); Galeria Ana
Mas (Barcelona, 2005); Museu d’Art de Girona (Girona,
2004); Hipòtesi (Barcelona, 2001); Galería Pou d’Art (Sant
Cugat del Vallès, 2001); Galeria Marc 3 (Barcelona, 1999);
Galeria Ángela Rodeja (Barcelona, 1997); Galeria Expoart
(Girona, 1995); Palo Alto (Barcelona, 1995); Centro Cultural
i Galeria Sztuky Przemysl (Polonia, 1993); Expoart
(Barcelona, 1993); Galeria Duna (Barcelona, 1992); Women
Slide Library (Chelsea, Londres, 1990).
Col·leccions privades: Robert Blackburnt, Fondation
& Print Studio (Nova York), Biblioteca Nacional, Fondo
de dibujo y estampas (Madrid), Col·lecció Testimoni,
Fundació La Caixa (Barcelona), Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC).

Roser Sales Noguera
Unrelated
Dibuixos i gravats

Indiferentment del territori en què es troba (ha viscut
i treballat tant a Europa com als EUA), la mirada
atenta de Sales Noguera passeja i recull els colors
i les formes del seu camí particular. Durant el seu
procés de creació, majoritàriament fonamentat en
el trajecte o desplaçament així com en l’atzar de
qui troba, l’artista col·lecciona fulles, branques,
pedres... elements de la natura diversos per a més
tard reproduir-los al seu estudi, transformant així el
que per a l’ull desentrenat podrien ser meres restes
vegetals en una sort d’objectes de la memòria,
dotant-les sempre d’especials textures i emocions.
Us presentem doncs una selecció de les darreres
sèries més rellevants de l’artista: Unrelated Forest i
Iceland. Sota el nom ‘Unrelated’ (sense relació), hem
volgut capturar la idea que pensem marca a foc el
conjunt d’obra de la Roser. Una col·lecció de peces
aparentment no relacionades entre elles, que així i
tot troben nexes comuns i vincles suficients per a
dibuixar un gran mapa del real, de la natura, però
sobretot d’una mirada pròpia.

De dimarts a dissabte
de 16:30h a 20.30h
C/ Sant Pere Màrtir, 15 08012 Barcelona
www.artenlla.com

22 juny - 10 juliol

CRASH. 120 x 80 cm. Dibuix, paper Hahnemühle 310 gr, paper 100% cotó. 2021
A la coberta:
FEATHER. 65 x 65 cm. Fotogravat, paper Photo Rag 320 gr. 2020

