Isidre Mateo exposa la seva obra més multidisciplinar
a La Galeria de Barcelona
'La llum del temps' permetrà veure del 7 de novembre al 5 de desembre una
seixantena d'originals entre obra gràfica, escultura i collage de diferents tècniques.
L'exposició també servirà per presentar la nova línia de joieria artística I'M (Isidre
Mateo), amb una cinquantena de peces úniques i originals.
La mostra inclourà el proper dijous 21 de novembre l'acció “Vi, I’M”, un maridatge
eno-artístic, un viatge sensorial al voltant de l’obra de l’autor. El tast estarà dirigit
per l'expert en vins i conegut 'blogger' Carles Mera.
Barcelona, 5 de novembre de 2013.- Aquest dijous 7 de novembre a les 19.30h, La Galeria
de Barcelona (C/ Consell de Cent, 279) inaugura una exposició molt especial. Isidre Mateo,
un dels responsables de la sala, hi desembarca amb una seixantena d'obres que són el fruit
de molts anys de proves, experimentació i un ampli bagatge en les arts gràfiques. Després de
tres dècades en aquest sector, treballant en la recerca gràfica en el món de l'estampat i de
recollir diversos premis, Mateo fa un pas més i mostra tota la varietat de la seva vena
creativa.
Com ell mateix explica “sempre he fet de tot en el món artístic, com a gimnàstica mental. El
que més m'agrada és experimentar, fer proves, buscar nous camins per a expressar les meves
inquietuds”. L'obra que presenta a La Galeria és el fruit de cinc anys de feina i té com a fil
conductor a l'esser humà com a element bàsic de la vida. A 'La llum del temps', el
primitivisme també hi és molt present i, a partir d'aquí, la representació de la vida i dels seus
diferents estats es mostra en diferents tècniques i formats: escultura, fotografia i la
importància de la serigrafia com a una eina més d'expressió.
L'exposició d'Isidre Mateo, que s'inaugura aquest dijous 7 de novembre, es podrà visitar fins
el 5 de desembre, de dimarts a dissabte, de 10h a 13h i de 17h a 20h. En l'acte d'inauguració
es comptarà amb la col·laboració de Cervesa del Montseny.
Nova col·lecció de joieria I'M
A més de les 60 obres de diferent format, Isidre Mateo també presenta en aquesta exposició
la seva nova línia de joieria artística, amb la marca I'M, les inicials de l'autor. Es tracta d'un
innovador format artístic que es pot portar a sobre. Són petites creacions d'Isidre Mateo en
diferents materials, que tothom pot incorporar al seu dia a dia a l'estil d'un penjoll o joia. La

idea és, segons Mateo “canviar el concepte i enlloc de veure els quadres a la galeria, que tu
mateix portis a sobre una petita mostra artística”. Aquestes petites creacions ja es podien
contemplar de manera permanent a la sala d'exposicions i, davant la bona acollida que han
tingut, s'ha apostat per ampliar la col·lecció.
21 de novembre: “Vi, I’M”, maridatge eno-artístic
Dins del cicle “Noves mirades, Noves perspectives” de l’obra d'Isidre Mateo, s’ha
programat pel dijous 21 de novembre una activitat que els responsables de La Galeria
recomanen per la seva originalitat i qualitat. Es tracta d'un maridatge eno-artístic, un viatge
a través dels sentits de l’obra d'Isidre Mateo i amb el vi com a conductor i expressió d'un
sentiment artístic. Aquesta acció estarà dirigida per l'expert en vins i dinamitzador cultural
Carles Mera, soci de Vinexus Consulting.
Les places per aquest tast eno-artístic són limitades i cal confirmar l'assistència prèviament
al telèfon 686 718 789 (Laura Muns)
La Galeria, una sala d'art oberta a totes les opcions
Inaugurada fa més de nou anys, la sala La Galeria de Barcelona va encetar una nova etapa
l'abril de 2011. Laura Muns i Isidre Mateo van agafar la direcció del local amb la intenció
d'obrir encara més l'espai expositiu de La Galeria, sense emmarcar-se en "ismes" i creant
diàlegs inclusius que trenquin barreres amb el públic. En aquests més de dos anys, la sala ha
acollit expressions artístiques de tot tipus, des de performances a mostres de diferents estils.
RECORDEM:
-Acte d'inauguració de l'exposició 'La llum del temps' d'Isidre Mateo
-Dijous 7 de novembre, 19.30h
-La Galeria (C/Consell de Cent, 279 - Barcelona)
Per a més informació:
Carles Muñoz, responsable de premsa de La Galeria – periodismerural@gmail.com –
Tel. 687 92 42 84
Laura Muns, La Galeria – C/Consell de Cent, 279 – Barcelona – www.lagaleriaart.com – contact@lagaleria-art.com – Tel. 93 532 10 46

