L’obra que presenta Tomàs Morell a Art Enllà és
un conjunt de pintures realitzades recentment, des
de 2019 fins avui. L’eix central de “Pirouettes for
beginners” gira entorn de la identitat de la dona i la
feminitat, i és que Morell ja plantejava a la seva anterior
exposició a Barcelona les tensions que existeixen entre
el masculí i el femení i, conseqüentment, encoratjava la
discussió entorn de la identitat de gènere.

Tomàs Morell
Pirouettes for beginners

Malgrat el seu interès pels sistemes de rols i el seu lloc
en un context social, econòmic i polític, Morell no és
sociòleg ni antropòleg: la seva obra actual és el resultat
de la fascinació que l’artista sent pel gènere femení, i
el planteja utilitzant el seu subtil sentit de l’humor amb
unes ressonàncies que bé podríem rastrejar en els
seus admirats Picasso, Kippenberger i Guston.
Tomàs Morell neix a Barcelona, 1964. El 1974 es
trasllada a Alemanya, on viu i treballa. Estudia pintura a
l’Acadèmia d’Art de Nuremberg on es gradua en belles
arts. Estudia de manera autodidàctica al Louvre i a la
Bibliothèque Nationale, (París). Viu a Nuremberg, Berlín,
Colònia, Frankfurt i ara Barcelona.

Potser és la seva pròpia experiència amb la
psicoanàlisi o la seva natural inclinació per navegar
en aquesta mar d’enigmes i desitjos, que Tomàs
Morell ens acosta a la seva particular visió de l’univers
femení mitjançant aquestes pintures on les flors són
el tema central.

Entre d’altres, ha exposat individualment a: Galerie
Steiner, “Ecce Homo - Com ser el que ets” (Berlín,
2014), Galeria H2O Barcelona, “Pintura Enigma i
Desig.” (Barcelona, 2017), Centre Experimental de les
Arts. “Pintura Enigma i Desig 2.”, (Vallgrassa Begues,
Barcelona, 2018), Auditorium Montcada i Reixac,
“Diàlegs.” (Barcelona, 2019) i Erlanger Kunstverein,
“Déjà-vu” (Alemanya, 2020)

Flors que s’expandeixen, que s’entrellacen, que volen
algunes vegades sortir del mateix espai en què estan
situades. En definitiva, flors que desborden la nostra
imaginació per a situar-nos davant la serenitat d’unes
obres que en el millor dels casos pertorbaran el nostre
ànim i ens faran partícips d’aquesta “Joie de Vivre” que
Tomàs Morell vol compartir amb nosaltres.

Selecció d’exposicions col·lectives: “Affinitá” (1996),
“Pittura” curada per Franz Paludetto i Carolin Lindig
(Castello di Rivara, Torí, 1997), Galeria Maeght “El
Partenaire-Símptoma.”, “Mira Barcelona” (Barcelona,
1998) Pfaffenhofener Kunstverein (Alemanya, 2020).
www.tomasmorell.com
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