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D’Àngels i altres Éssers Alats:
un territori escultòric
“Els àngels són amor en moviment. Que no para mai, que lluita per créixer,
que està més enllà del bé i del mal. L’amor que tot devora, tot destrueix, tot
perdona. Els àngels estan fets d’aquest amor i alhora són els seus missatgers.”
Paulo Coelho
“Responent l’àngel, li va dir: Jo sóc Gabriel, que estic davant de Déu;
i he estat enviat a parlar-te, i donar-te aquestes bones noves.”
Lluc 1:19
No crec que exageri quan afirmo que la fascinació pels àngels ens acompanya
des del mateix inici de la humanitat. Encara que la iconografia judeocristiana ha
atribuït a aquests éssers alats una sèrie de categories, potestats i formes, els
éssers alats apareixen en tota mena de cultures i èpoques, des de l’antiguitat fins
a la contemporaneïtat, evidentment en contextos, conformacions i expressions
diferenciades.
Però, qui ha vist un àngel amb els seus propis ulls…? I, no obstant, qui no ha
tingut el desig de tenir ales per volar, característica significativa de l’àngel? Per
tant, és evident que la figura de l’àngel, o de l’ésser alat, excedeix el camp de la
cultura religiosa.
La pròpia etimologia (del llatí àngelus i aquest, alhora, del grec ἄγγελος) ens
trasllada a un espai de transició, de comunicació, del qual l’àngel és l’element
missatger. No hi ha, per tant, en la imatge de l’àngel, un desig de retrobament
amb un món espiritual, supramaterial, que sobrepassi allò purament corpori?
Reprenem per tant el sentit espiritual-religiós que tot just acabàvem de negar,
encara que potser circumscrit a un sentit més ampli de l’espiritualitat humana.

Jorge Egea Izquierdo
President de l’Institut Català
per a la Recerca en Escultura

I, de la mateixa manera, quina millor forma icònica que representar aquests
anhels personals, col·lectius, materials o espirituals, que la imatge de les ales?
Vet aquí que ens trobem de ple amb l’imaginari híbrid que, si bé la naturalesa
no produeix, la nostra creativitat humana observa des d’un inici i visualitza,
fefaentment, no amb els ulls sinó amb l’enginy de la imaginació, la imatge
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mistificada de l”homo alatus”1 que esdevé l’àngel, com dèiem, comunicador i
connector entre dos mons als quals estem dialècticament i inseparablement
units: matèria i esperit.
Pel fet de correspondre a l’esperit, només sota la mirada de la poesia, de la
imaginació o de la fe podem accedir al caràcter “angelical” que la realitat que
experimentem posseeix. Com que hem estat transportats a una realitat altra,
en el naixement d’un nou ésser, en una mirada determinada, en el silenci d’un
temple o fins i tot en els raigs de sol que banyen bucòlicament un paisatge
podem sentir - més no veure - la presència d’un àngel.
Pel que fa a la materialitat, l’escultura s’ha enfrontat des de l’inici al repte insòlit
de representar aquests éssers alats, lluitant incansablement per elevar del pes de
la matèria la construcció d’ales que enlairessin, no només la massa escultòrica a
allò sublim, sinó també la mirada de l’espectador cap a les altures.
Dels Hermes o les Nikès que van representar tridimensionalment els nostres
avantpassats grecs en queden magnífiques mostres, per exemple, en alts relleus
com el de la “Victòria lligant-se una sandàlia”2 del museu de l’Acròpolis d’Atenes.
Però han estat els Eros (amorets o putti) els que iconogràficament han tingut
més fortuna en el nostre imaginari, per la directa associació entre la cultura
clàssica i cristiana.
Als cementiris hi ha una bona mostra de la majoria d’àngels tridimensionals
que han acompanyat el desenvolupament de la nostra cultura europea. Per
això, per a l’ocasió de l’exposició “Els àngels de l’ICRE” hem comptat amb la
col·laboració inestimable de la historiadora de l’art Montse Oliva Andrés, que,
havent-se especialitzat des del seu Treball Final de Grau amb aquest tema, està
desenvolupant tota una constant tasca per a la conservació i divulgació del
patrimoni funerari.

Victòria lligant-se la sandàlia
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=1908722
De Marsyas, 07.04.2007, CC BY-SA 2.5,

1 “Persona les escàpules de la qual es projecten enrere com ales”. A DUNGLISON, R., ‘Medical
lexicon’ Blanchard and Lea. Ed. Philadelphia, 1860, pàg. 464. La traducció és nostra.
2 La “Victòria lligant-se la sandàlia” del Museu de l’Acròpolis (inv. 973) pertany al frontó del temple
d’Atena Nike. Fou esculpida en marbre del Pentèlic pel taller d’Agoràcrit de Paros, col·laborador
de Fídies al voltant del 410 aC.
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El cementiri, en la majoria d’ocasions, s’ha acabat convertint en l’únic territori
escultòric en què els àngels volen al seu gust, de vegades mig angoixats pel
trencament que el pas del temps produeix sobre la seva pròpia materialitat.
Però la nostra societat, en una mena de complex de Peter Pan (per cert, un
altre personatge volador), no accepta l’únic acte cert pel qual els éssers humans
transitarem: la mort. Per tant, aquests museus plens d’àngels queden distants
dels nostres recorreguts quotidians -situació en altre temps impensable-, per
la qual cosa la pròpia imatge escultòrica de l’àngel s’allunya a poc a poc de la
nostra realitat.
En aquesta ocasió, ha comissariat una exposició pensada pels i per als socis
i sòcies de l’Institut Català per a la Investigació en Escultura (ICRE). Aquesta
proposta va néixer a partir de l’interès que la seva conferència sobre els àngels3
a la iconografia funerària catalana va suscitar en els nostres socis. Amb l’objectiu
de generar i estimular la producció escultòrica vàrem llençar la proposta a finals
d’any passat i, aquesta vegada, 29 artistes han acceptat el repte de transportar
la iconografia de l’àngel i la seva trajectòria icònica a la creació contemporània.
A més, dos fotògrafs, col·laboradors habituals de la comissària -per tant,
especialitzats en el tema que ens ocupa-, han seleccionat algunes de les seves
obres per acompanyar les nostres escultures dins l’ambient excepcional de
l’antic monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona.
Com és evident, tot aquest projecte cultural no es pot dur a terme sense la
tasca desinteressada de tantes persones, començant pels mateixos participants,
a qui no puc sinó agrair la seva adhesió a aquest projecte, així com a la Junta
de l’ICRE, sempre treballant per produir i difondre l’escultura i, és clar, a la
comunitat parroquial de Sant Pau del Camp que acull com a seva aquesta
mostra i ens permet crear aquesta inigualable simbiosi entre l’escultura i
l’entorn romànic del claustre.

3 “Àngels. Figures alades i altres representacions de la mort als cementiris catalans”, conferència
corresponent al 23è Seminari d’Escultura ICRE, 1 de desembre de 2022, Bilbioteca Clarà de
Barcelona.
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Inauguració de l’exposició
Tots els artistes participants, amb el president de l’ICRE i la comissària de l’exposició
26 de maig del 2022
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Introducció
L’àngel ha estat sempre una figura molt present tant en la nostra cultura com
en la nostra societat. La presència d’exemples iconogràfics d’éssers alats, tant
de figures antropomorfes com d’éssers amb elements o parts animals, ha
estat contínua en gairebé totes les civilitzacions que ens han precedit, des de
l’antiga cultura babilònica a la cristiana actual, passant per la sempre present
cultura grecoromana, i gairebé sempre lligats a aspectes mitològics, religiosos
o espirituals.
Les interaccions, influències i fusions de les tradicions artístiques de totes
aquestes cultures han fet evolucionar al llarg del temps la figura dels àngels,
que s’ha adaptat en cada moment a les necessitats iconogràfiques d’aquells
que els representaven. Aquesta mal·leabilitat i versatilitat de l’àngel com a
figura simbòlica ha permès la creació d’un extens ventall d’exemples artístics
i culturals inspirats o relacionats amb ella, amb gran varietat de temàtiques,
tècniques, conceptes i iconografies que l’han portat a ésser un dels elements no
humans més representats en la història de l’art i la cultura.
L’ICRE ha convocat els seus artistes a esculpir obres relacionades amb aquesta
temàtica i poder oferir una visió actual d’aquesta iconografia, tan present en la
nostra cultura però quasi anecdòtica en el context escultòric present.
Aquesta exposició ens dona una oportunitat única de gaudir de múltiples i
variades interpretacions sobre el tema, oferint una visió molt més polièdrica
de la figura de l’àngel, no només en la seva vessant més conceptual, espiritual
o interpretativa sinó també en la més material, amb proliferació de tècniques,
materials i estils diversos. Tot plegat buscant l’estimulació de l’espectador i
fomentant la seva reflexió i esperit crític, no només envers l’obra que està
observant sinó també envers allò que representa i el que integra de la nostra
tradició, cultura i religió.

Montserrat Oliva Andrés
Comissària
Historiadora de l’art,
especialista en art funerari català

Les obres presentades s’organitzen en sis àmbits:
1.‘Putti’ i Àngels Guardians
2. Rostres d’Àngels
3. Àngels en Femení
4. Àngels Eteris
5. Éssers Alats
6. Àngels Anunciadors i Missatgers
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Putti i àngels guardians
Els putti són àngels representats com a petits nens alats, generalment nus i
rodanxons. Solen tenir una funció decorativa, especialment en obres d’art
cristià del Renaixement i el Barroc.
La iconografia dels putti té una certa relació amb les representacions clàssiques
del déu grec de l’amor Eros o la seva versió romana Cupido quan eren reproduïts
com a figures més infantils o juvenils. Aquesta influència grecoromana en la
simbolització de l’àngel com a nen contribuirà en la representació de l’àngel de
la guarda també com una figura innocent i pueril.
Els putti són representats també com a caps alats. És a partir del Renaixement
i en l’art religiós del segle XVIII que els putti són reproduïts així, possiblement
inspirats en els serafins dels ventalls litúrgics que eren representats de la
mateixa manera pel reduït espai disponible.
Tres escultores ens presenten obres que aporten la seva visió particular i
personal d’aquests àngels.
Coco Guilera i Misha Rust ens presenten un putti realitzat amb resina que està
volant sobre una representació del mar feta amb vidre float. L’àngel, nu, te un
rostre introspectiu que evoca cert dolor en dirigir la mirada cap a l’oceà. A
la mà porta un flotador de salvament. Amb l’escultura els artistes han volgut
denunciar l’actual crisi migratòria als nostres mars.
Anna López Roger exposa l’obra “Amoret”, influenciada per la tradició dels
àngels amb cos de nen com els putti. L’àngel, de rostre seré i dolç, ha estat
esculpit en terracota i les ales en ferro repujat. Tot i estar assegut, no és una
figura estàtica: tant el gir del cos com la posició de les mans evoquen un cert
moviment.
La instal·lació “L’Àngel del Claustre” és presentada per Eulàlia Monés. L’àngel,
efectuat en resina acrílica policromada, té els ulls tancats i els braços creuats,
expressant una emotivitat continguda. L’escultora ens convida a sentir la seva
nostàlgia pels objectes exposats d’avant de l’àngel: fotografies i objectes que
tenen un significat especial per a ella.
Andrés Paredes
Melancolía
Cementiri de Montjuïc, 2012
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Coco Guilera i Misha Rust

cocoguilera@hotmail.com
@cocoguilera

Llicenciada en Filosofia i Lletres, especialitat Art, per la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Als anys 90 coneix a l’escultora Josefina Miralles amb
qui comença, pròpiament, el coneixement de l’escultura.
Continua la seva formació al taller de l’escultor Jorge Egea
en l’àmbit del modelat i del figuratiu. Workshop Animal
Dynamics amb el professor David Cemmick, al Barcelona
Academy of Art realitzat el juliol del 2019. Participa a les
sessions de modelat amb fang sota la tutela de l’artista Mer
Jiménez al MEAM durant el 2020 i 2021.
Interessada per experimentar amb altres materials
escultòrics, s’inicia en la pràctica de la talla en marbre amb
l’escultor Riccardo Ricci, a Carrara. Treballa la talla amb
alabastre al Centro Integral de Desarrollo del Alabastro, a
Albalate del Arzobispo (Osca). També la talla en fusta amb
l’artista Carlos Espinar i participa en un curs d’escultura
amb cartró impartit per la Cova Orgaz. Interessada en
experimentar amb nous materials inicia una col·laboració
amb l’artista Misha Rust per integrar el vidre com a material
escultòric. Alterna la tasca escultòrica amb tècniques de
pintura sobre seda i d’estampació sobre tèxtils, dominant
la tècnica de Shibori i Arashi i Ecoprint.

Escullo el “querubí o putto” com un àngel de la guarda d’aquells
que naveguen pel mar en busca d’un futur millor. Per denunciar
que fan la feina que els seus superiors no fan. Per donar una
nota satírica de les crisis migratòries.

Darreres exposicions
- Exposició al Celler de Carrencà de Martorelles, 2018
- XVI Feria de Arte Contemporáneo Arteria, Montsó
(Osca), 2019.
- Exposició a Bagnères-de-Luchon, França, 2019.
- The London Ultra, Londres, 2019.
- Exposició a la Biblioteca Clarà, Barcelona, 2021.
- Exposició a la Sala Calisay d’Arenys de Mar, 2021.
- Exposició al Castell de Maella, Saragossa, 2021.
- Exposició al Castillo Arzobispal de Albalate del Arzobispo,
Osca, 2021.
- Exposició Retrobament Escultòric, 2022, al Centre Cívic
Pere Pruna, Barcelona.
- Exposició “Dones en complicitat”, al Casino de Caldes de
Montbui (Vallès Oriental).

Michael Rust és nascut a Alemanya. Treballa de forma
autodidacta el vidre emplomat des de fa 40 anys.Actualment
té el seu taller a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès). Dins
la seva obra cal destacar els vitralls de l’església de Santa
Maria de Gósol (Gósol, Berguedà) i la restauració dels
vitralls de la Casa Bellesguard de Barcelona. Ha participat
a l’Exposició del Modernisme a Nagoya (Japó) i té obres en
col·leccions d’Alemanya, Espanya, França i Japó.
Almalak alharis
(àngel de la guàrdia, en àrab)

2022
Vidre float, mirall, resina i coure
20 x 36 x 30 cm
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Anna López Roger

lopezrogeranna@hotmail.com
@annalopezroger

Anna López Roger

Aquest Àngel es basa en les imatges dels amorets o nen alats i
vol reflectir la dolcesa de l’àngel infant, que ens enamora, com
els “putti” de l’antiguitat.

La meva relació amb l’escultura:
Fa temps, ja jubilada, vaig començar a fer escultura i em vaig
enamorar. Va ser molt apassionant veure com les figures
anaven agafant forma. Era fantàstic, tenien vida pròpia i ara
parlen per elles mateixes.
Estudis:
Escola d´Arts i Oficis Artístics “Llotja”.
Taller Escultura Rosa Martínez Bou.
Taller Escultura Rosa G. Ferràndiz.
Taller Escultura Josep Jassans.
Taller Escultura Jordi Egea.
Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya.
Centre Artístic de Sant Lluc en Gravat.
Exposicions:
1996 al 2022 Col. Aquarel·listes.
2006 al 2022 Dones d’Aigua.
2000 al 2019 Reial Cercle Artístic - Art sobre paper.
1996 al 2022 Vàries exposicions.
Premis:
2n Premi Escultura Sant Lluc.
5 Mencions Agrupació d’Aquarel·listes.
Gran Prix Artistique d’escultura a Le Fousseret (França).
2 Mencions d’Escultura a la Fundació Perelló, Bellpuig.
1 selecció “El Silenci d’ICRE” a Sant Pau del Camp.

Amoret
2022
Terracota i ferro repujat
45 x 46 x 39 cm
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Eulàlia Monés

eulaliagresely@gmail.com
@eulaliamones

Va estudiar a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de
Barcelona en l’especialitat d’escultura on va tenir com a
mestre a l’escultor Jassans. L’any 1982 es va llicenciar amb
reconeixement de grau.

Quan va aparèixer la proposta de fer un àngel per l’exposició
del claustre de Sant Pau del Camp, mai me’l vaig plantejar en
el sentit d’oferir-ne una versió renovada, diferent i original. Vaig
fer ben bé l’àngel que tinc al cap i al cor.

Professionalment ha treballat en diferents àmbits sempre
relacionats amb les arts plàstiques. Com escultora,
realitzant originals per a ser reproduïts en bronze per
l’empresa Itálica de Esculturas de Sant Feliu de Llobregat.
Com a dibuixant, en el Departament d’Art de l’Editorial
d’Arts Gràfiques Busquets Gruart, S.A. de Sabadell.Actualment,
i des de l’any 1998, treballa com a professora de l’Àrea
de Visual i Plàstica a secundària, al Col·legi les Neus i al
col·legi Sagrat Cor de Santa Coloma de Gramenet.

En la versió que presento, en la seva forma final conflueixen
gustos, sentiments i vivències. Les imatges llargament observades
de petita a l’església durant les misses amb la meva família i la
fascinació que sempre m’han provocat els bellíssims àngels de
Domenico Ghirlandaio, Fra Angelico, Boticelli, Giotto...

Guanya el primer premi en el Concurs de Cartells per
anunciar el Festival Internacional de Cinema fantàstic i de
terror de Sitges a l’edició de 1983. Seleccionada entre els
cinc primers escultors per optar a la beca d’escultura que
atorga la Fundació Güell de Barcelona en les convocatòries
de 1983 i 1989. Guanya el primer premi d’escultura en
el VI Concurs de Tardor de la Secció de Belles Arts del
Museu de Badalona.
L’any 2004 i per encàrrec de l’ajuntament de Badalona
realitza l’escultura/monument de l’Equilibrista, que està
situat a la Plaça del Patí de vela del Passeig Marítim.
Amb arrels profundament clàssiques, la seva escultura és
figurativa, centrada en la figura humana, de la que cada
vegada tendeix més a fer-ne una estilització i abstracció. La
majoria de les seves peces són de format mig de terracota,
bronze o resina. És membre de l’Associació ICRE, de la
Secció de Belles Arts del Museu de Badalona, amb qui
participa en totes les exposicions col·lectives, i forma part
del grup Vila d’Arts de Badalona.

L’Àngel del Claustre
2022
Resina acrílica policromada
22 x 70 x 20 cm
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Rostres d’àngels
La jerarquia dels poders celestials acceptada actualment fou establerta pel
conegut com a Pseudo -Dionís Areopagita entre els segles V i VI. Aquesta
jerarquia està constituïda per nou cors angèlics dividits en tres ordres cadascun.
En la primera tríada trobem els més propers a Déu: els serafins, querubins i
trons; en el nivell intermedi, dominacions, virtuts i potestats; i a l’últim esglaó,
els principats, arcàngels i àngels.
¿Com representar el rostre d’un ésser immaterial i eteri? En l’època medieval,
a occident, es representaren com a adolescents masculins imberbes i rossos
amb un nimbe circular. En aquesta exposició podem observar diversos retrats
d’àngels esculpits en bust que ens permeten veure les diferents interpretacions
que es poden fer del rostre d’un àngel.
“Serafí antropològic”, realitzat en terracota i plomes d’oca, és l’escultura que
exposa Joaquim Marsal. Els serafins i querubins protegeixen el tron de Déu i
els podem diferenciar pel nombre d’ales i color d’aquestes. L’escultor aporta
una visió personal sobre el rostre que ha de tenir un serafí i alhora qüestiona
els rostres canònics que normalment s’apliquen a aquests àngels. Per l’artista
aquests àngels també poden ser d’altres ètnies, com el que ha presentat inspirat
en els esclaus negres dels camps de cotó.
Laura Hernández exposa “Àngel”. Es tracta d’un bust dut a terme en marbre de
Carrara l’any 2005. L’àngel, d’estil clàssic, té unes faccions sinuoses i una mirada
molt serena.
Glòria Coronas proposa amb “Unió d’àngels” tres rostres angelicals, esculpits
en format d’alt relleu i elaborats amb diversos materials que ens permeten
apreciar els diferents colors i textures propis de cadascun d’aquests materials.
Les tres cares d’àngel formen una peça escultòrica que transmet harmonia i
serenor.
“Retrat de l’arcàngel Uriel”, fet en terracota, és l’obra que presenta Carme Gil.
L’arcàngel és retratat amb una llarga cabellera i unes faccions molt realistes que
evoquen un rostre ple de vitalitat d’acord amb el què representa Uriel: la llum
o flama de déu.

Carlos Montoro
De cara a la pared
Cementiri de Montjuïc, 2021

Nicole Coquatrix ha volgut fugir dels estereotips amb la creació d’aquest àngel
elaborat amb terracota i pàtina de cera daurada. Es tracta d’un Llucifer, àngel
caigut a les profunditats, ferit i amb una ala trencada que anhela elevar-se de
nou.
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Joaquim Marsal

jomarsal@ebreguia.com
@marsalgrinyo

A la facultat de Belles Arts “Sant Jordi” de la Universitat
de Barcelona entre 1980-1985 em vaig formar com artista
plàstic, els primers anys seguin les metodologies pròpies
de l’academicisme més estricte, un tercer curs de reflexió
més aviat conceptual per acabar amb els dos últims
cursos en el que em vaig introduir al món del disseny
especialitzant-me amb disseny gràfic. Una carrera molt
eclèctica i rica que em va abocar al món de l’ensenyament
en el qual he treballat fins ara, a part d’uns anys també
dedicats a la política.

Es tracta d’una representació naturalista d’un ésser del tot
irreal de forma que es contraposa radicalment amb la forma
tradicional de representar aquests àngels tan especials de sis
ales i sovint sense cos. Els veiem romànics, en el MNAC en
podem veure algun; sempre molt idealitzats. Així mateix, en la
tradició bizantina i ortodoxa.
La meva proposta podria ser pròpia d’un Salzillo, recordem el
cabell, roba autentica o els ulls de vidre de les seves escultures,
tot evidentment per donar-los-hi el caràcter més realista, ara
diríem hiperrealista.

En aquests últims 35 anys, l’escultura amagada i larvada
en el fons de la meva persona es manifestà, per fi, fa pocs
anys, tot recuperant el record del joc infantil amb el fang
humit de la sèquia que regava l’hort en el mig de la fertilitat
ebrenca.

Amb aquesta obra vull aportar, més enllà de la ironia, una reflexió
quasi teològica i a la vegada popular, pensem en els “Angelitos
negros de Maxin”. Més enllà de l’anècdota podem sentir un
cert regust catolico-fervent davant d’unes plomes, fragments de
éssers vius semblants a les relíquies de sants.

Amb l’impuls d’aquell record, juntament amb els milers
d’imatges registrades de tants anys fruint i analitzant la
història de l’art, tot plegat crec que fonamenta la meva
obra escultòrica, tot i que el marc on es desenvolupa, no és
menys important: aquesta terra fèrtil i ferotge, en mig de la
qual Miravet imponent s’aixeca, em mostra que la matèria
i la llum, la natura i l’obra humana, l’aigua i la roca en diàleg
permanent determinen en bona part el caràcter de la
meva personalitat i segurament de les meves escultures.

En mig de les ales, que segons la Bíblia, dues són per a volar,
dues per tapar-se els ulls davant de la fortíssima llum de
Déu i dues per tapar-se els peus com un signe d’humilitat,
un cap retratat d’un afroamericà autèntic ens resta a resoldre
el problema etològic de l’ètnia a la qual deuen pertànyer els
serafins, una qüestió aquesta que se sembla molt a la clàssica
discussió que tant va ocupar als bizantins sobre quin devia ser
el sexe dels àngels.

A part d’intentar transmetre el plaer del treball plàstic
de modelar i d’esculpir, la meva obra en general busca un
resultat que suggereixi significats oberts relacionats amb
el destí i el sentit de la vida humana i que, al mateix temps,
estèticament i formalment s’aproximi a l’antic i permanent
ideal que des de la venus de Willendorf fins als nostres dies
podem descobrir en tantes i tantes obres que s’han Salvat
de la destrucció. He de confessar la meva predilecció
per Gargallo i Manolo Hugué, com a representants d’una
escola catalana encara incompleta.

Però allò que em va inspirar més a l’hora de representar un
serafí cantant amb els ulls closos fou la dels esclaus negres dels
camps de cotó cantant espirituals negres.

Serafí antropològic
2022
Terracota de color negre i blanc, plomes d’oca i suport de filferro
30 x 50 x 30 cm
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Laura Hernández

lherna23@gmail.com
@laurahernandezart

Va néixer el 25 d’octubre del 1978 a Barcelona.
Estudis artístics:
- Pràctiques i treballs professionals al taller de pedra Pascal
Roux, Binningen, Suïssa: 2014-2021.
- Cicle formatiu de talla de fusta 2003-2006 La Llotja Sant
Andreu Barcelona and Media Ayllon.
- Monogràfic d’escultures amb model a Llotja, amb Albert
Valls, 2003.
- Pràctiques al taller de Mariano Andres Vilella: 1995-2000.
- Estudis d’aquarel·la amb Manel Plana, 1993.
- Estudis de tècnica a l’oli amb Rafael Plaza, 1990.
Exposicions col·lectives:
- Totes les del Cercle Artístic de Sant Feliu de Llobregat
des de 1995.
- Totes les del Casal de Joves de sant Feliu de Llobregat, des
de 1995 fins a 2005.
- Galeria de Mario Nicolás, Barcelona 2002.
- Exposició d’alumnes del taller de Mariano Andres Vilella
a l’Escola Industrial de Barcelona, 2000.
Exposicions Individuals:
- Can Ricart, Sant Feliu de Llobregat, 2006.
- Galeria Óleos, 2007 i 2010.

Àngel
2005
Marbre Sivec de Macedònia
23 x 32 x 23 cm
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Glòria Coronas

gcoronas@orange.fr

Cursa els seus estudis a l’Escola Llotja de Barcelona:
tècniques de fusta, pedra i bronze, així com el modelatge
amb model en viu. La pedra i la fusta son els seus materials
predilectes, posant en valor les propietats de cada material.
Fa obres de gran plasticitat, volums ben equilibrats i formes
dolces, que ofereixen una mirada harmoniosa i elegant, i
que inciten a passar-hi els dits per a descobrir millor les
formes. Les seves obres, conjuntament amb la participació
des del seu inici al Festival de Marbre de Saint Béat, han
sigut recompensades amb la medalla del Senat francès al
2014.

Éssers intermediaris entre Déu i el món, esmentats en diverses
formes pels textos bíblics. Éssers purament espirituals dotats
d’un cos eteri, només poden prendre dels homes les aparences.
Ocupen per Déu les funcions de ministres, missatgers, guardians,
protectors dels elegits, símbols de les funcions divines, de les
relacions de Déu amb les criatures.
UNIÓ D’ÀNGELS, representa la unió de colors, materials,
textures.

Distincions
2014: Medalla del Senat francès, donada pel Senador
Bertrand Auban.
2014: Medalla dels amics de l’escultor francès Jean-Marie
Mengue.
2009: Premi de la Ville de Soreze, França.
2009: Invitada d’Honor al Salon d’Arts Plastiques espai Jack
Robin, Fenouillet, França.
Obres monumentals
2008: Saint-Béat, França: Era Mair, marbre blau fosc de Saint
Béat, 2 metres d’alçada.
2012: Fos, França: Sainte Barbe, còpia en argila, 1 metre
d’alçada, de la talla original en fusta XVsegle.
2013: Fos, França: Estela commemorativa Lies et Patzeries,
Plan d’Arem, marbre de Saint Béat, 5 metres d’alçada.
2013: Izaourt, França: Memorial aux Morts, marbre de Saint
Béat i pedra negra d’Izaourt, 3 metres d’alçada.
2017: Baren, França: col-locació a la façana de l’església
d’una mare de deu, en marbre grec, de 70 cm d’alçada.
2018 : Garos Val d’Aran: realització d’un bust en bronze de
Mossèn Amiell
Exposicions i Festivals
Des de l’any 1999 al 2018: més d’una trentena d’exposicions.
Des de l’inici del Festival del Marbre de Saint-Béat al 2000:
participació com exposant tots els anys i des de 2011 al
2018, com Mettre de stage en escultura en marbre.

Unió d’àngels
2022
Terracota, ferro colat i alabastre
40 x 50 x 15 cm
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Carme Gil

carmegilbel@gmail.com
@gilcarme

De formació pràcticament autodidacta, Carme Gil ha
assistit a diverses pràctiques al Cercle Artístic de Sant Lluc
i al Reial Cercle Artístic de Barcelona.
Al 2015 i al 2017 va assistir a diversos cursets al Museu
Europeu d’Art Modern (MEAM) de Barcelona.
2019, desembre: va obtenir una menció d’honor en
Escultura (era la 1a. vegada que participava en un concurs)
en la Mostra Col·lectiva de Nadal del Reial Cercle Artístic
de Barcelona.

Retrat de l’arcàngel Uriel
2022
Terracota
35 x 49 x 26 cm
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Nicole Coquatrix

nicolecoquatrix3@gmail.com
@nicolecoquatrix

Nicole Coquatrix és francesa d’origen però viu a Catalunya.
Tota la seva vida va estar dedicada a diferents formes de
creació plàstica, sobretot a despertar la creativitat dels
altres.

Un hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones,
no las ha superado nunca. Carl G. Jung
Documentación y estilo
Hace años que pinto los ángeles siguiendo más o menos la
tradición, pero aquí he querido huir de los estereotipos para
presentar otra cara de los ángeles.
Los ángeles son energías que no se pueden encarnar, pero
nos acompañan en nuestro camino de vida. La presentación
artística de los ángeles con cuerpo y alas es simbólica.
Este pequeño ángel es el portador de Luz, tiene un ala quebrada,
después de caer en las profundidades. A pesar de su herida,
trata de volar para subir, pero sufre porque está desequilibrado.

Després del seu diploma nacional de gravat va fer una
especialització en litografia a Belles Arts de París on va
aconseguir el premi Van Zeland. Es va capacitar també en
diferents tècniques d’ensenyament (Marton Lazarr, Rudolf
Steiner) per animar tallers.
Va ser seleccionada per ensenyar dibuix i gravat a l’Escola
Nacional de Belles Arts d’Abidjan (Costa d’Ivori).
Es va formar també en art teràpia i en una tècnica de
Gestalt, que es fa amb argila que ve del centre Durkheim.

Material y técnica
Esta escultura está hecha con arcilla chamotada cocida y
pátina con cera dorada. Fue creada rápidamente y de manera
sencilla para mantener la espontaneidad.
Creatividad
Mi intención fue expresar la fragilidad. Aquí presento un Lucifer
muy dulce que quiere elevarse a pesar de que se siente herido.
En mi trabajo siempre busco la parte íntima de las personas
que se expresa a través de sus propias heridas. Para mí es el
símbolo de la humanidad.
Mensaje
Sin sombra no hay luz.
La luz se manifiesta a través de nuestras heridas.
No hay dualidad, todo es vida.

El portador de luz
2022
Terracota amb una pàtina de cera daurada
24 x 13 x 13 cm
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Àngels en femení
No és excepcional que es representin els àngels amb rostres o formes femenines,
atès que al llarg de la història de l’art hi ha hagut diferents deesses alades. Una
de les més presents a la nostra cultura és la deessa al·legòrica Victòria (Nike),
personificació d’un concepte abstracte com el triomf o la victòria, que sempre
es representava volant entorn el tron del déu Zeus, amb la deessa Atena
portant corones o trompetes o coronant els atletes més prestigiosos. Aquestes
Victòries alades serviran com a model a l’hora de representar iconogràficament
els àngels, especialment a partir del segle XV, quan la figura femenina comença
a cobrar protagonisme. Aquesta influència també serà notable, fruit de la
influència del Modernisme i el Simbolisme, en l’elaboració de les escultures
d’àngels femenins que podem veure en els cementiris catalans dels segles XIX
i XX. Autors com Josep Llimona o Enric Clarasó foren clau en la introducció
d’aquesta tendència al nostre país.
“Liliana” és l’obra que presenta Rosa Puigcercós, realitzada en fang refractari
gris cuit a 1250º. És una obra de proporcions interessants que segons la pròpia
autora està “plena de simbolisme”.
Quim Bosch exposa un tors titulat “Despertant” dut a terme en alabastre. El
tors femení, nu, es troba lleugerament corbat, transmetent una certa sensació
de moviment. L’obra no representa estrictament un àngel sinó que juga amb la
idea de la comunicació entre àngels i humans en els somnis i com aquesta es
trenca en arribar la vigília.
“Àngela”, escultura d’Àngels Badia realitzada en terracota, desafia la
representació canònica de la figura dels àngels. Ha esculpit una dona nua que,
ajaguda, es recolza sobre els seus braços alhora que plega la cama dreta. L’obra,
força realista, reflecteix naturalitat, mentre que els ulls tancats de la figura ens
inciten a pensar en el simbolisme de la peça, que busca identificar els principals
atributs dels àngels en la figura de la dona.
Raquel Toisón exposa l’obra en alabastre “Encara massa a fer”. Representa un
àngel femení, protectora de la natura, que vol emprendre el vol però que no pot
fruit de la feina terrenal que encara queda per fer.
Andrés Paredes
Alas de libélula
Cementiri de Montjuïc, 2018
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Rosa Puigcercós

rakelm12@gmail.com
@rosaescultora

Rosa Puigcercós Puigcercós

Per fer aquesta escultura he cercat inspiració en artistes com
Miquel Àngel, Picasso o Leonardo da Vinci i en l’obra clàssica de
la mitologia grega.

Ha estudiat a l’Escola d’Arts i Oficis i al Cercle artístic de
Sant Lluc. Especialitzada en tècniques de pedra, fang, fusta,
ceràmica, pintura, fotografia i performance.

He centrat l’interès en el moviment, el volum i la forma. És una
obra plena de simbolisme. El braç és la columna que suporta el
pes de l’obra, el puny és la força i l’espiral i les ales simbolitzen
la vida.

Actualment, a través de l’escultura, explora el cos humà,
plasmant a través del fang, el guix, la pedra i la ceràmica les
relacions entre els éssers humans, entre el moviment i la
quietud, la vida i la mort, l’infinit i l’efímer.
Destaca la seva participació en l’obra 1 d’octubre, feta
col·lectivament amb artistes de Sant Lluc.

Liliana
2022
Fang refractari gris, cuit a 1250º
20 x 30 x 16 cm
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Quim Bosch

boschquim@gmail.com
@quim.bd

Quim Bosch Daniel

La peça és un tors nu femení (evocant l’energia amorosa dels
àngels) que està en una postura torsionada per l’acció d’estirarse, després de despertar-se. He agafat aquest moment de
transició cap a la vigília, ja que els somnis són una de les vies de
comunicació dels àngels amb nosaltres, com una metàfora d’un
despertar de la consciència.

Vaig néixer el 22 de gener de 1980, a Barcelona. Sempre
m’ha agradat dibuixar i ja de ben petit, cap als 7 anys, em
van apuntar a classes de dibuix amb la pintora Montserrat
Francolí, i més endavant, amb Soledat Macià.Això va fer que
posteriorment decidís orientar els estudis cap a la branca
artística, i em vaig formar com a tècnic superior d’arts
aplicades i disseny en il·lustració i graduat en il·lustració, a
l’Escola Massana, entre els anys 1998-2003.

He representat la figura humana sense ales, perquè no volia
representar un àngel sinó parlar de la humanitat, i dir són i
som energia i que tots hi estem relacionats. Tot i així, durant la
realització de la peça, en el pit esquerre, va sorgir una marca
de forma fortuïta, que recorda a unes ales. L’he volgut deixar
com a símbol de l’imaginari col·lectiu que en tenim dels àngels.

Al finalitzar els estudis, vaig realitzar diverses feines
d’il·lustració i disseny, vaig treballar com a dibuixant en el
llargmetratge Cher ami, de la productora d’animació Acció i
vaig col·laborar, com a editor i fotògraf, en el curtmetratge
Gravewax.
Sóc funcionari de carrera, de la Generalitat de Catalunya.
Primerament becat per la Massana durant dos anys, i
després ja com a soci, el Cercle artístic de Sant Lluc ha
estat un dels vincles més importants, per a mi, amb l’art, ja
que a més de l’activitat cultural que fan, m’hi he continuat
formant amb la pràctica artística centrada, sobretot, en
la figura humana, de manera autodidacta i també com a
deixeble. He fet cursos de fotografia de retrat, amb Josep
Casanova, masterclass amb el fotògraf Toni Catany, pintura
digital amb J.A. Capitán, dibuix de retrat amb Ingrid García
Moya i aquarel·la, amb Òscar Sanchís. Allà també és on em
vaig iniciar en l’escultura, de la mà dels escultors Jaume
Vallverdú i Montse Cufí.
He participat en algunes de les exposicions col·lectives
de Sant Lluc, com ara la que es va fer a Corbera d’Ebre,
Paisatge Ferit, l’any 2018, amb dues escultures, i d’altres, en
la disciplina de fotografia.

Despertant
2022
Alabastre
24 x 28 x 23 cm

Recentment, com soci de l’ICRE, he participat en el
workshop sobre alabastre, al Cida d’Albalate del Arzobispo
(Terol).
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Àngels

angelsjoies@hotmail.com
@angels.badia

Àngels Badia Bargalló.
Formació:
Batxillerat científic (1982).
Estudis amb titulació de disseny i modelista en moda (1984),
aplicat en el treball en diverses empreses de responsable
de gestió i producció (1984-1893).
Titulació superior Procediments Escultòrics. Escola d’Arts
Aplicades i Oficis Artístics, Llotja (1982-1987).
Estudis de joieria. Escola del Treball “Arts i Oficis” (19881992). Creació i venda de col·leccions de Joies en plata i or.
Gestió Centre Terapèutic de MTC Oriental, “Cielo y Tierra”
on també hi he cursat estudis (2009-2015).
Estudis de Pintura Oriental, Sumi-e i Ceràmica Oriental.
Actualment accedeixo a la titulació superior de Ceràmica
a l’Escola Oficial de Móra d’Ebre.
Exposicions:
- Col·lectives Cercle Artístic Sant Lluc.
- 2018: Església de Corbera d´Ebre.
- 2019: Dipòsit del Rei Martí, Torre Bellesguard, Barcelona.
- 2019: Col·lectiva al Convent de Sant Agustí, Barcelona.
- 2020: Escultors i Amics de les Arts de Terrassa.
- Col·lectives Associació ICRE.
- 2021: Exposició a l´Antic Monestir Sant Pau del Camp.
- 2021: Castell de Maella.
- 2021: Castillo Palacio Arzobispal, Albalate del Arzobispo.
- 2021: Ruta de l’Art, Castelló d´Empúries.
- 2022: Retrobament Escultòric, al Centre Cívic Pere Pruna.
- 2022: Associació d´Aquarel·listes de Catalunya.
La meva activitat neix amb naturalitat a partir del meu
contacte, des de ben petita amb l’art, com a filla que
soc d’artista exigent i el meu descobridor del gust per
l’estètica i la creativitat. Des del disseny de moda, passant
per la joieria, fins a arribar a aquestes escultures, hi ha tot
un recorregut formal, i en aquest univers escultòric és on,
potser m’he sentit més còmode, lligar la terra i l´aigua,
elements essencials amb els meus orígens al Priorat, amb
el suport de la figura humana com a element narratiu per
dotar-la d´ànima i que em permet expressar-me.

Àngel, sense Ales
Dona
Serenor, Gràcia, Bellesa, Innocència
Qualitats pròpies dels esperits angèlics
Bondat, Simpatia, Generositat
I per què no?
Força, Determinació i Dedicació
Amb la seva presència i companyia
Vibrem amb llum especial i harmonia.
Els Àngels visibles o invisibles xiuxiuegen
I ens assenyalen nous horitzons per explorar.

Àngela
2022
Terracota
40 x 60 x 30 cm
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Raquel Toisón

ultreiart@gmail.com
@ultreiart

Jardinera de professió, va decidir fer el grau de Belles Arts
a la UB (Universitat de Barcelona) en el que ha descobert
la passió per l’escultura.

Protectora de la natura, no pot iniciar encara el vol cap al cel…
a la terra encara hi ha massa a fer.

Treballa temàtiques com la resiliència i la superació, la
memòria -oblit i record-, les arrels, i la seva estimada
natura. Sempre que els criteris dels treballs encarregats ho
permeten, incorpora elements vegetals a les seves peces,
així com elements reciclats o reutilitzats.
Ha format part d’algunes exposicions col·lectives:
- 2021, octubre: Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries –
amb companyes de la UB.
- 2021, desembre: exposició d’escultures de socis de l’ICRE
a la Biblioteca Clarà de Barcelona.
- 2022, febrer: exposició de l’ICRE “Retrobament Escultòric”,
al Centre Cívic Pere Pruna de Barcelona.
- 2022, febrer: exposició “Dones en complicitat” al Casino
de Caldes de Montbui (Vallès Oriental).
Va participar també al Concurs d’escultura en memòria de
Sebastià Badia, novembre del 2021, a Caldes de Montbui
(Vallès Oriental).
També ha exposat, de forma individual, dins d’esdeveniments
lligats a la conscienciació cap als drets dels arbres, amb
peces com “Glòria encadenada” i “Rastres”, i acompanyada
d’una exposició fotogràfica, com a Can Vilallonga, dins de
la Celebració del Dia de l’arbre, el març del 2022, o a
Espinelves al març del 2021.
Moguda per les seves dues passions, la natura i l’escultura
forma part de dues associacions, l’Institut Català per a la
recerca en Escultura –ICRE- i l’associació Biotop Natura,
amb la que col·labora de diferents formes – disseny dels
logos per la campanya “Els drets dels arbres”, duent a terme
tallers d’art a la natura, donant suport als banys de bosc...

Encara massa a fer
2022
Alabastre
25 x 37 x 19 cm
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Àngels eteris
En aquest apartat podem observar com els artistes han plasmat de manera
simbòlica, espiritual o incorpòria la seva pròpia interpretació sobre els àngels,
éssers eteris per excel·lència. La diversitat de materials presentats i la lleugeresa
d’aquests fa que les escultures adquireixen un to més immaterial i celestial.
“Como ángeles” és l’obra, realitzada en acer, que exposa Maria Cristina Álvarez.
Dues mans, que podrien ser de dos àngels, busquen entrellaçar-se sense
arribar-se a tocar. La finor i brillantor del material li donen a la peça un aspecte
supraterrenal.
Genny Murià presenta l’obra Essenci-Al duta a terme en alabastre amb una
forta càrrega simbòlica i que pretén aprofundir en la naturalesa immaterial,
etèria i energètica de la figura de l’àngel.
“El Observador” és una obra de Daniel da Silva de Oliveira feta en resina
acrílica, fibra de vidre, pintura sintètica i vernís. L’autor crea una obra figurativa
sense trets definits, sense rostre ni sexe ni cap atribut tret de les ales, en la que
serà l’observador qui acabarà de compondre la figura d’acord amb les seves
idees, creences o cultura.
Maria Candela Peñato exposa “Conectemos nuestro corazón y vivamos juntos”,
feta amb malla de filferro i fil de coure sobre base de fusta. L’entramat de fils
metàl·lics crea una forma d’àngel gairebé translúcida, representació simbòlica
de la naturalesa incorpòria d’aquests éssers.
“L’àngel de la pau” elaborat amb fang refractari gris i cuit a 1250° és l’obra que
presenta Carme Riu. L’autora ha creat un àngel de formes senzilles basades
en figures geomètriques i amb una certa asimetria, prioritzant el missatge
i el concepte davant la definició formal. El pinzell amb la paraula pau revela
clarament la intenció de l’autora.

Carlos Montoro
Eso no es amor
Cementiri de Montjuïc, 2022

Mario Molins amb la seva “Custodes naturae” ens fa reflexionar sobre la idea
preconcebuda que tenim sobre els àngels i aprofundeix en els aspectes més
immaterials i conceptuals de la figura de l’àngel, buscant-ne una percepció més
terrenal lligada a la natura. Per l’escultor, els arbres són els nostres àngels, ja que
assisteixen a l’ésser humà i creixen cap a la llum. Per transmetre’ns la seva visió,
Molins ha creat una escultura, feta amb fusta procedent d’un ametller caigut i
recuperat, col·locada de manera vertical sobre un mirall, mostrant els dos mons,
el terrenal i l’espiritual.
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MisCriss

cristinaalva@hotmail.com
@cris_miscriss

Maria Cristina Álvarez Pasotti.
Formació reglada:
- Treballadora Social. Universitat de Buenos Aires
(Argentina).
Formació no reglada:
- Treballadora familiar a la Fundació Pere Tarrés. Barcelona
(2 anys).
- Taller d’escultura lúdica a El Visor. Barcelona (3 anys).
- Tècniques escultòriques. Grau superior a l’Escola d’Art
Superior de Disseny Pau Gargallo. Badalona (1 any). Estudis
en curs.
Exposicions:
2017:
- El Visor Mostra col·lectiva. Barcelona.
2018:
- El Visor Mostra col·lectiva. Barcelona.
- Exposició “Mujeres en el Arte”. El Mirador de Akasha,
Associació cultural i Residència Artística. Granada.
2019:
- El Visor Mostra col·lectiva. Barcelona.

Como ángeles
2022
Acer
35 x 55 x 25 cm
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Genny Murià

gennyscul@gmail.com
@gennymuriasculpture

Genny Murià va cursar els estudis d’escultura a l’Escola d’Arts
i Oficis de Terrassa (1980-1985). Va aprendre abastant diversos
processos: modelat al natural amb model, motlles per a
reproduccions, talla directa de pedra i fusta, reproduccions amb la
tècnica de punts i ampliacions amb compassos, entre d’altres. Es
va graduar en Talla de fusta i pedra a l’Escola Llotja de Barcelona.

Es-senci-Al
L’essencial és la part indispensable, és l’ànima que dona vida
a la forma inerta.
Un continent sense contingut és un espai buit sense energia.
Com deia Saint-Exupéry, “l’essencial és invisible als ulls”.
L’Àngel és l’energia que viu en nosaltres i omple el nostre cos, és
la llum que ens omple i s’irradia, fluint lliure i expansiva.
L’escultor al llarg de la història ha expressat aquesta energia
a través de les ales, amb cossos esvelts, i rostres serens i purs.
Hi han però altres formes que expressen aquesta energia.
Aquest àngel us ensenya una altre visió.
Es - Ser
Essència - Constitueix el ser permanent
Al - Alat, volàtil e invisible.

Degut a les seves constants inquietuds, es va adonar que hi
havia un altre material amb el qual se sentia molt identificada,
el vidre, perquè era transparent, resistent, dur i fràgil. També la
mantenen en investigació permanent de materials i tècniques
per aconseguir plasmar el que sent, la seva filosofia i els seus
conceptes mitjançant la transformació dels materials, per
transmetre en cada escultura un efecte personal, tant visual com
emocional, per connectar i arribar a l’espectador.
Del 2003 al 2015, Genny dedica part del seu temps a la docència
i des del 2018 va iniciar projecte URNs basat en la creació
d’escultures fetes en acer inoxidable per simbolitzar l’eternitat
i els records dels moments de la vida. El 2020 fa una exposició
d’art funerari a la Casa Soler i Palet de Terrassa.
Seleccionada en vàries ocasions per Caja Rioja, està en exposició
itinerant per la província Riojana; les seves obres es mouen per
altres ciutats del territori espanyol, Barcelona i a casa per Amics
de les Arts de Terrassa.
El Diari Terrassa li acaba d’encarregar crear l’escultura que
representi els seus premis, preparant una “T” de Terrassa, feta
amb bronze patinada de color vermell, per donar fermesa al
premi rebut, el simbolisme de la “t” de tenim,
Quan tenim compartim
Quan compartim el que tenim, sempre rebem.

Essenci-Al
2022
Alabastre
25 x 55 x 22 cm
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Daniel Brazo

danoliversilva@hotmail.com
@danielbrazo

Daniel da Silva de Oliveira

Documentación artística y estilo: Para la creación de esta
obra, he buscado miles de imágenes de ángeles y referencias
donde todavía no hubiera ninguna figura que pudiera llevarme
a la copia impulsiva, a la apropiación o la repetición. Me
gustaría posicionar esta escultura como modernista, para así
poder dejarla en un campo más abierto a especulaciones,
puesto que es figurativa, pero no obedece a ninguna regla de
estilo en especial en mi punto de vista. No me gusta lo racional,
la formalidad y lo convencional. Las líneas suaves y sencillas de
mi escultura intentan traducir ese ser etéreo en algo físico, pero
sin caer en el cliché de lo que ya estamos acostumbrados. Mis
estudios en el campo de las terapias alternativas y mi curiosidad
sobre la metafísica me movieron a crear algo relacionado con
ese ser tan importante en nuestra sociedad y al mismo tiempo,
lleno de incertidumbres sobre sus origines, sobre su función,
sobre nuestra relación con ellos y claro, sobre su apariencia.

Va començar a dibuixar als 15 anys i, als 16, ja comença a
treballar amb escultures al taller de l’artista João Moro, a
la seva ciutat, al Brasil.
Amb il·lustracions, participa en dues edicions d’una
antològica de poesies contemporànies. Després, guanya el
premi d’honor en una sala d’arts, encara a l’escola.
Deixa l’art per ser professor de llengua portuguesa, però
en una sortida, s’encanta amb els balls de saló i una altra
vegada la seva vida canvia. Després de més de 12 anys
ballant, ve a Catalunya a buscar-se la vida i coneix l’escultor
Jorge Egea, i comença a connectar amb altres artistes per
la ciutat de Barcelona.

Creatividad: Cuando se habla de esculturas de ángeles,
siempre nos viene la imagen de los seres humanos con alas.
Mi intención fue traer un ángel sin sexo y sin rostro, para
que el observador pueda decidir sobre ese asunto. Hacerlo
mirando hacia abajo, le pone en una posición elevada, como
de un guardián en un puesto que le facilite cuidar de algo
importante. Sus alas tienen una forma sencilla, pero el hecho
de tener movimiento para arriba, para los lados y para delante,
le da vida y sugiere acogida y protección. Un detalle en el
sutil movimiento de el ala izquierda, sugiere que la figura nos
aproxima una mano, como quién ofrece ayuda. El formato de su
cuerpo apunta para el cielo, conectando con lo divino. Por otro
lado, hay una base muy sólida que sugiere la fuerte conexión
de ese ser con la materia, o sea, con nosotros.

Col·labora amb molts dels seus projectes i s’especialitza en
motlles. Comença a produir les seves pròpies escultures
durant la pandèmia del Covid del 2020. A principis del
2022 ja participa en dues exposicions i, a part, segueix amb
les seves classes de dansa.

Mensaje: Los ángeles nos observan, nos reciben y nos ayudan.
El Observador
2021
Resina acrílica, fibra de vidre, pintura sintètica i vernís
21 x 38 x 10,5 cm
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Maria Peñato

mariapenatoperez@gmail.com
@mariacandela_artescultura

Maria Candela Peñato Pérez. Afeccionada i entusiasta,
l’escultura em permet créixer i buscar el meu propi llenguatge.
Els meus començaments van ser a l’Escola d’Art Davinci,
on la meva curiositat amb el fang em va portar al meu
entusiasme per l’escultura, participant en diferents
exposicions. També a l’escola Artallabcn, vaig aprendre la
talla en fusta i vaig poder descobrir el que hi ha a dins,
gaudint en tot moment de cada pas a l’aprenentatge.
Al taller de Jorge Egea descobreixo l’art figuratiu, assisteixo
a les seves classes de model, aprenent a observar l’ésser
humà i la seva bellesa.
Sóc sòcia d’ICRE (Institut Català per a la Recerca en
Escultura), col·laborant en diferents exposicions i sempre
gaudint d’aquest meravellós viatge, que és l’escultura.
També col·laboro amb l’associació BLANCO NEGRO
MAGENTA (Associació de Dones Artistes).

He trabajado el alambre, por ser un material que representa lo
que quiero expresar. Encuentro en él transparencia, entramado,
por el cual puedes ver más allá … un entramado que recuerda
a nuestras células genéticas, las que nos hacen existir. Con
el cobre quiero transmitir energía, eso que corre por nuestro
interior y hace que conectemos con nosotros mismos y los
demás; y las alas, que representan el poder de transportarnos
allá donde otro ser lo necesite.
Pienso que el ángel está en nuestro interior (somos Ángel),
que nos guiamos y acompañamos, que, si cerramos los ojos,
paramos y nos dejamos sentir, ahí está en nuestro SER… en el
momento de nuestro nacer, en nuestra vida y en ese momento
de nuestro final... La Historia nos habla de los ángeles desde el
siglo V. El concepto de ángel de la guarda no está claramente
establecido en la Biblia, pero están mencionados en varios
pasajes. El catolicismo declara que el ángel de la guarda nos
acompañará siempre desde el nacer hasta la muerte. Muchos
Papas en la historia hacen referencia a Él, corroborando su
existencia y cada uno hace su versión. Algunos dicen que la
persona que piense lo contrario, erra y caería en el error de
la soberbia, el “creer ser grande” o ser Dios. A partir del siglo
XVI, se desarrolla una singular devoción por los ángeles sobre
todo el ángel custodio o guarda. Esa sensación o necesidad
de la humanidad de sentirse acompañada-o. Se relaciona
también con el niño de la mano del ángel, que le acompañaría
lo educaría y defendería en su vida, por creencia de que el
demonio lo acecha y él se encarga de protegerlo y defenderlo.
En el islam “MU`Aqqibat”, se refiere a dos ángeles de la
guarda para cada creyente; o cuatro, que vigilan dos de día
y dos de noche. Mahoma dijo que eran 10 ángeles. Cada
religión los toma según sus creencias. Muchos artistas pintaron
y esculpieron ángeles, mujeres, hombres, niños, todos ellos con
alas. Hay cementerios, iglesias… llenos de ellos. Depende de
las distintas religiones o creencias, se eligen unas formas u otras.

Exposicions
2022
- Exposició col·lectiva ”Els Àngels de l´ICRE” de Sant Pau del
Camp. Barcelona.
- Exposició col·lectiva XXII Saló Primavera, abril, a
l’Agrupació d`acuarel·listes de Catalunya. Barcelona.
- Exposició col·lectiva Nit de l´Art a Valldoreix (Sant Cugat
del Vallès).
- Exposició col·lectiva Una exposició de la dona per la dona,
8 de març, a l’Agrupació d´acuarel·listes de Catalunya.
Barcelona.
- ICRE, Exposició col·lectiva Retrobament escultòric al
Centre Pere Pruna. Barcelona.
2021
- VII Concurs d’escultura “en memòria de Sebastià Badia”
Caldes de Montbui.
- Totes som artistes afganes, Acció postal solidària, Sala Patio
Mayor, ajuntament de Sevilla.
- ICRE, Exposició col·lectiva al castell d’Albalate del
Arzobispo (Terol).

Conectemos nuestro corazón y vivamos juntos
2022
Malla de filferro i fil de coure, base de fusta
45 x 61 x 32 cm
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Carme Riu

carmeriu80@gmail.com
www.carmeriu.es

Coneixements:
Estudis d’Arts i Oficis (Ceràmica) a l’Escola Massana de
Barcelona (1976-81). Estudis d’Història de l’Art (UB, 198388). Cursos d’especialització en escultura (argila, bronze,
fusta, pedra i materials sintètics) i ceràmica a Escola de
Ceràmica de la Bisbal, Escola d’Arts i Oficis de la Diputació,
Taller BDN, Massana Permanent, etcètera.. (des de 1987).
Docència:
Professora de ceràmica a l’Escola d’Arts i Oficis (Diputació
de Barcelona, 1991-92. Col·laboració a l’assignatura de
Tècniques Artístiques (Facultat d’Història de l’Art, UB),
ensenyant tècnica i decoració ceràmica des del 1996 fins
el 2017. Professora als cursos monogràfics: “Escultura amb
fang” al Cercle Artístic de Sant Lluc (2005-06, nivell 1 y 2).
Exposicions Individuals:
- 2001: Cercle Artístic de Sant Lluc (Barcelona),
“Representacions sobre el bambú” (ceràmica i fotografia).
- 2018: Centre cívic Can Castelló (Barcelona), “El petit
comerç de Sant Gervasi”(Barcelona), 29 fotografies en
format duplo.
- 2022: Associació Ceramistes de Catalunya (Barcelona),
“L’Aigua, medi de vida: Bosc de bambú” (ceràmica i fotografia).
Exposicions col·lectives:
- A l’estranger: Encamp (Andorra), Miami (USA), Oporto
(Portugal), Riga (Letònia), Eskisehir (Turquia), Krasnoyarsk
(Sibèria-Rússia), Limoges (França), Kansas City (USA),
Brussel·les (Bélgica), Panevezys (Lituània), Cluj (Romania),
Wroclaw (Polònia), Avinyó (França), Le Fousseret (França)
i Gènova (Itàlia).
- A Espanya: Santander, Estella (Navarra), València, Vilareal (Castelló), Inca (Mallorca), Montsó (Osca), Irún
(Guipúscoa), Madrid, Maella (Saragossa) i Albalate del
Arzobispo (Terol).
- A Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. També
a: Arenys de Mar, Argentona, Bellver, Badalona, Berga,
Corbera d’Ebre, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers,
L’Escala, Manresa, Piera, Quart, Reus, Sabadell, Sant Llorenç
de Morunys, Terrassa, Tortosa,Vilanova i la Geltrú, etc.

La figura s’ha plantejat de forma simple i evoca un àngel
seguint els trets representatius per reconèixer aquest tipus
de personatges. S’han omès detalls, i m’he basat en aspectes
geomètrics i icònics bàsics, com les ales, procurant que tingui
un aspecte contemporani pel que fa a l’asimetria en la seva
disposició. Pel que fa al seu contingut, porta un pentinat
asimètric propi de l’etapa actual i un pinzell al·lusiu a una
bandera, al qual s’ha afegit la paraula “pau”. Es tracta d’un
pinzell apte per fer cal·ligrafia, per tant cal reconèixer el diàleg
i l’acord signat enlloc de les pràctiques agressives.
La tonalitat de la figura (formada per colors grisos i terrosos)
està relacionada amb la temàtica.

L’àngel de la pau
2022
Fang refractari gris, cuit a 1250º
Esmalt mat de to castany a les ales i el cabell
16 x 20 x 16 cm
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Mario Molins

demendozasculpture@gmail.com
@demendoza_sculture

Formació acadèmica:
2010 DEA (Suficiència investigadora) “Prog. Doctorat La
Realitat Assetjada (UB).
2008 Llicenciat en Belles Arts (UB).

“Custodes Naturae”
Me encuentro con un primer obstáculo: ¿cómo representar lo
inmaterial e invisible, lo que es espíritu puro y carece de cuerpo?
Me alío con nuestra trascendencia, nuestra historia y nuestra
espiritualidad. Tomo como referencia el concepto espiritual del
ángel para traerlo a nuestro tiempo, a este antropoceno, en
el que el cambio climático es la anunciación del Apocalipsis y
como dijo Nietzsche, el ser humano ha matado a Dios….
Me planteo, ¿Para encontrar ángeles, primero tendremos que
encontrar Dios?....
Encuentro en la Naturaleza esa revelación divina, ese Dios
actual que si lo relacionamos con las creencias religiosas los
ángeles llevan a cabo dos actividades básicas: asisten y adoran.
Esto da lugar a dos grandes iconografías: ángeles en acción y
ángeles en adoración. Me planteo, ¿vemos los ángeles que nos
guardan?
Sí y no somos conscientes, los árboles son nuestros ángeles,
asisten al ser humano y adoran a la luz yendo hacia ella. Son
seres trascendentes pues traspasan de manera invisible dos
espacios el físico y el espiritual, tierra y aire, visible y palpable y
oculto, místico y trascendente.
Tras esta reflexión creo una instalación ”Custodes Naturae”
compuesta por una escultura de madera y un espejo, que unidos
reflexionan sobre el concepto de ángel actual, los árboles que
custodian, asisten al ser humano trascendiendo dos espacios,
terrenal y espiritual y adoran la luz.

Darreres exposicions:
2021: individual. Galeria A del Arte (Saragossa).
2020: col·lectiva. II Congrés Internacional d’Escultura, al
Museu de l’Arquitectura i Urbanisme d’Almacelles (Segrià).
2019: individual. El Lenguaje de los bosques, Palau Montcada,
Fraga (Osca).
2018: individual. Naturalezas InVisibles. Fundació Vela
Zanetti, Lleó.
Darrers Premis:
2021: Menció d´honor en el I Certamen Internacional d´Art
Salvador Victoria, Albentosa (Terol).
2020: Artista seleccionat pel IV Salón Internacional de
Escultura, Cajamarca (Perú).
2018: Finalista a la IV Mostra d’Art Emergent de Sabadell.
2016: Premis AACA 2015 (Associació Aragonesa de Crítics
d´Art) - Premi artista aragonès menor de 35 anys.
2015: I Premi IV Concurso internacional de escultura Silvestre
d´Edeta,València.
Obra a col·leccions:
CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) / Fundación Beulas
(Osca) - Universitat de Navarra - Centro Cultural Alfredo
Kraus (Madrid) - Galeria Finestra Estudio (Saragossa) Galeria A del Arte (Saragossa) - Galería Carmen Terreros
(Saragossa) - La Gata Montes (Buera, Osca) - Espace Art
Gallery (Brussel·les) - Fundición Dúctil Benito (Barcelona)

La escultura de madera, de un árbol caído, rescatado y vuelto a
poner en pie, es instaladas sobre un espejo para que traspasen
el mundo creando el misticismo que antaño generaba al ser
humano la figura de los ángeles.

Ajuntaments de: Saragossa, Bunyol (València), Alzira Paraje de “La Murta” (València) - Utebo (Saragossa)
- Puertomingalvo (Terol) - Binèfar (Osca) - Montsó
(Osca) - Llíria (València) - Vensilló (Osca) - Almacelles
(Lleida) - Cabañas de Ebro (Saragossa) - L’Aïnsa (Osca) Sobrescobio (Astúries) - Moledo (Portugal).

Custodes naturae
2018
Fusta d’ametller i mirall
45 x 111 x 45 cm
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Éssers alats
Els éssers antropomorfs i alats que trobem representats al llarg de la història
de les civilitzacions precristianes serviran de model per configurar la imatge de
l’àngel cristià. Tot i no haver-hi una certesa absoluta, originàriament no estarien
proveïts d’ales, i no és fins al segle IV quan, per influència d’altres cultures com
la babilònica o la grecoromana, es comencen a representar aquests missatgers
celestials com a éssers alats, inspirats especialment per les Niké o Victòries
alades o el déu grec Hermes.
Les similituds i paral·lelismes de la simbologia i la iconografia de les figures
alades en diferents cultures, algunes de les quals no han tingut mai cap connexió
ni històrica, ni artística ni cultural, ens indica que aquest element no només
s’ha transmès a través dels segles i de les diferents civilitzacions en l’imaginari
dels diferents artistes que l’han representat, sinó que els “àngels”, criatures
antropomorfes alades, han esdevingut models iconogràfics atemporals i
omnipresents que han acompanyat la nostra història i desenvolupament des de
l’albor de les primeres civilitzacions.
Andreu Ponsirenas presenta una parella de divinitats alades fetes en bronze.
Enki, era el deu sumeri de la saviesa, l’aigua dolça, la màgia i l’artesania i sovint
es tradueix el seu nom com a “Senyor de la Terra”. Se’l representa amb les
ales desplegades. Astarté, en canvi té les ales parcialment plegades. Astarté és
una deïtat de l’antic Orient Mitjà i relacionada amb la divinitat mesopotàmica
Ishtar, deessa de la fertilitat. En aquest cas l’autor mostra la divinitat com a
representació de la dona empoderada.
Jorge Egea exposa “Crisàlide”, peça feta amb terracota policromada i cera
d’abelles. Es tracta d’una representació femenina d’Ícar emergint del seu capoll
de manera enèrgica en el moment de la seva metamorfosi. Les ales, fetes amb
cera d’abelles presagien un destí tràgic. En el mite grecoromà d’Icar, Dedal, el seu
pare, construí unes ales de cera per poder escapar del laberint del Minotaure,
advertint-lo de que no s’acostés massa al sol perquè les desfaria. Emperò, Ícar,
desafiant les ordres del seu pare, s’apropà massa a l’astre rei que fongué la cera,
precipitant-se al mar on desaparegué per sempre.

Andrés Paredes
Espíritu protector
Cementiri Monumental de Milà, 2017

“Dancing with de devil” és l’obra que presenta Javier de Mendoza realitzada
en resina. Un àngel caigut, Lucífer, es representa en forma de cap de boc. Està
murmurant a la seva presa que es recargola sobre si mateixa mentre es deixa
seduir per la temptació, alhora que un roser s’enreda en ella com si l’estès
arrossegant cap als inferns del pecat.
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Andreu Ponsirenas

andreu.ponsirenas@gmail.com
@andreu_ponsirenas

Estudis artístics
- Batxillerat, menció artística (2008-2010). Escola d’art i
superior de disseny Pau Gargallo, Badalona.
- Inici de doble llicenciatura en Belles Arts i Arquitectura
(2010-2012) Universitat Europea de Madrid,Villaviciosa de
Odón, Madrid.
- Finalització de la carrera de Belles Arts (2012-2015)
Universitat de Barcelona. Especialització en escultura
tradicional Màster.
- Investigació en art i creació (2018-2019) Universidad
Complutense de Madrid.

Enki. Cuando el rey babilonio Nabucodonosor destruyó
Babilonia, los judíos fueron esclavizados por los amorreos. Ya
en Babilonia y bajo la supervisión del profeta Daniel se escribió
la Torà, el primero de los tres libros sagrados de las religiones
Abrahámicas. El libro fue inspirado por la antigua religión de
los Babilonios, que transformando a los personajes que allí
aparecían como dioses annunaki se tornaron en ángeles.
Uno de éstos dioses fué Enki, el señor de la tierra, padre de
Adapa, el proto-Adán i a su vez padre de Utnapishtim, el
proto-Noè. Por ello, Enki sujeta en su mano derecha, la rama
representativa de la paloma que trajo la rama a Noè, mientras
que en su mano izquierda sujeta el fruto de Edén.

Experiència Laboral
- Jurat al concurs de murals Tianart (desembre 2020).
- Exposició individual ‘’Més enllà del vel de la realitat’’ a la
Galeria Sense nom, Barcelona (març 2021).
-Participació a la fira d’art Artist experience a la Fundació
Carlos de Amberes, Madrid (Maig 2021).
- Exposició col·lectiva ICRE a Sala Calisay, Arenys de Mar
(agost 2021).
- Exposició col·lectiva ICRE al Castell de Maella, Saragossa
(agost 2021),
- Exposició col·lectiva ICRE al Castell d’Albalate del
Arzobispo (Terol), (setembre 2021).
- Exposició col·lectiva a la Galeria Sense Nom, ‘’Calaix de
satre 2.0’’ Barcelona (setembre 2021).
- Exposició col·lectiva ICRE a la Biblioteca Clarà de
Barcelona (setembre 2021).
-Lliurament d’una obra per a la gala artística benèfica
de l’Hospital de Nens de Barcelona,. Barcelona (octubre
2021).
- Exposició col·lectiva ‘’Expo premi Hivern’’ a Santana Art
Gallery, Madrid (gener 2022) i Premi especial del jurat.
- Exposició col·lectiva ICRE, ‘’Retrobament escultòric’’ al
Centre Cívic Pere Pruna, Barcelona (febrer 2022).
- Participació a la fira d’art Artist 360 al centre comercial
Moda Shopping, al costat de Santana Art Gallery ,Madrid
(maig 2022).

¿Hay religión o evolución cultural?
Del politeísmo al monoteísmo...
del monoteísmo al ateísmo...
del ateísmo a...
Astarté, la dama de la noche. La historia converge en el
arte tomando la forma de dioses y divinidades. Figuras que
sincretizan la forma en la que vemos y entendemos el mundo,
que descienden de cultos antiguos que buscaban explicar la
realidad el mundo.
Elaborada en bronce, Astarté toma la imagen de la Dama de
Elche, y se asocia a la imagen de la mujer fatal. Astarté se
viste de Lilith para ejemplificar a la mujer como figura elevada,
empoderada, que se alza para abrazar su poder.

Enki i Astarté
2015 - 2017
Bronze
20 x 40 x 31 cm - 45 x 115 x 45 cm

54

Jorge Egea

egea.sculptures@gmail.com
@egea_sculptures

El 2019 va rebre el ‘Premi Internacional de Belles Arts
Sant Jordi’ per la Fundació Perelló. Doctorat en Belles Arts
per la Universitat de Barcelona el 2005 amb la seva tesi
‘Modelat, creació i coneixement. Spiritus Classicus’. Des
de l’any 2003 Egea ha estat professor en el Departament
d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat
de Barcelona i ha treballat en diverses ocasions com a
professor convidat en diverses universitats europees.
Com a investigador, és membre del grup GRACMON
d’investigació en el Departament d’Història de l’Art
(Universitat de Barcelona) i actualment és president de
l’Institut Català de Recerca en Escultura (ICRE) i professor
titular de La Salle-URL. Com a escultor manté una forta
presència a l’escena internacional d’escultura des de 1992;
ha realitzat exposicions habitualment a França, Itàlia, Estats
Units i Japó. De la mateixa manera, és un participant assidu
en mostres d’art Espanya. Al llarg de la seva carrera ha
guanyat diversos premis, beques i un ampli reconeixement.
La matèria, la corporalitat i la forma són els principals
objectius de la seva escultura. El sentit clàssic del modelatge
converteix la seva obra en un objecte d’investigació i
experimentació constant, que es va desenvolupar a partir
de l’equip The Crosssing Lab, dirigit conjuntament amb
Ramon Casanova. El laboratori ha estat el punt de partida
per a diversos projectes relacionats amb l’estudi i la
intervenció en col·leccions d’escultura de diversos museus
europeus. També és autor de diverses publicacions, tant
en el seu propi treball i projectes, com d’estudis d’altres
artistes i tendències artístiques, especialment l’obra
d’encàrrecs de comissariat sobre l’escultura figurativa
catalana dels segles XIX i XX.

- ‘Esculturas del ICRE’ (Institut Català per a la Recerca en
Escultura), Castell de Maella. Del 2 al 15 agost. Maella,
Saragossa.
- ‘Esculturas del ICRE’ (Institut Català per a la Recerca
en Escultura). Castillo de Albalate del Arzobispo. Del 18
setembre al 3 octubre. Albalate del Arzobispo, Terol.
- ‘Alabastro in itinere’. Del 17 al 30 setembre. Facultat de
Belles Arts de Terol (Universitat de Saragossa).
2019: - ‘Paisanos MX/US’, Centro Estatal de las Artes
Tijuana. 22 març - Tijuana, Baja California. México.
2018: - ‘Miradas Escultóricas: In Itinere’. Adrian Arnau, Jorge
Egea i Joaquín Hernández. Del 6 desembre al 24 febrer.
Museu Joan Cabré, Llotja de l’Ajuntament de Calaceit,
Castell de Vallderoures, Ermita de la Virgen de la Fuente de
Peñarroya de Tastavins. Terol.
- ‘13 Mirada al realismo’. Museo de Santa Cruz. Del 6
novembre al 26 desembre. Toledo.
- ‘13 Mirada al realismo’. Casa de Vacas. Jardines del Buen
Retiro. Del 27 setembre al 28 octubre 2018. Madrid.
- ‘Spiritvs Classicvs’. Sala d’exposicions Francisco de Goya.
UNED. Del 19 gener al 3 març 2018. Barbastre, Osca.
- ‘Spiritvs Classicvs’. Sala d’exposicions d’Alcanyís. Del 23
març al 23 abril. Alcanyís, Terol.
- ‘Miradas escultóricas, 3 interpretaciones de la figura humana’.
Castell de Maella. Del 5 al - 15 agost. Maella, Saragossa.
2017: - ‘For Real Art Fair’. Passenger Terminal Amsterdam.
Del 18 al 22 gener. Amsterdam.

Aquesta imatge és un híbrid entre la representació d’una
crisàlide que, en la seva metamorfosi, es trasllada en la forma
d’un ícar femení que, en desafiar els límits amb les seves ales
de cera d’abella, arribarà sens dubte a un final tràgic.

Exposicions individuals i col·lectives més recents
2022: - ‘Retrobament Escultòric’. 3 al 25 febrer. Centre Cívic
Pere Pruna, Barcelona.
2021: - ‘La Danza de Dionisio. Rafael Amargo interpretado por
Jorge Egea’, del 20 abril al 27 maig. MEAM (Museu Europeu
d’Art Modern) Barcelona,

Crisàlide
2021-22
Terracota policromada i cera d’abelles
48 x 108 x 35 cm
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Javier de Mendoza

demendozasculpture@gmail.com
@demendoza_sculture

- Exposició celebrada al Center of Culture, Arts i Heritage de
la ciutat canadenca de Duncan (BC), del 26 de gener al 12
de febrer del 2016. Presentació i venda de dues escultures
en terracota i tres pintures, en acrílic sobre tela.
- Participació amb una escultura a la 46th Annual Cowichan
Valley Arts Show, celebrada l’abril-maig de 2016 a Duncan
(BC, Canadà). L’obra, titulada “Suffer the Pain”, va obtenir el
Premi a l’Excel·lència en aquesta exposició.
- Participació en exposició col·lectiva, a la mostra d’art
“Per Amor a l’Art”, celebrada a la Sala Transforma el juny de
2018. Presentació i venda de diverses obres en guix i una
en bronze. (Barcelona).
- L’obra “Luigi” va ser seleccionada entre més de 300
obres procedents de diversos països -150 de les quals
eren escultures-, per optar al Premi Reina Sofía en la 55a
edició, organitzat per l’Associació Espanyola de Pintors i
Escultors (AEPE) amb el patrocini de Google. Les 70 obres
seleccionades, 40 pintures i 30 escultures, van formar part
de l’exposició celebrada al pavelló Casa de Vacas del parc
del Buen Retiro de Madrid del 6 al 27 de març del 2020.
- Estudis superiors en Belles Arts cursats a la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de Barcelona (2021).
- Selecció i exposició col·lectiva organitzada per Institut
Català per la Recerca en Escultura (ICRE) a Sala Calisay
(Arenys de Mar) exposant dues obres ‘Luigi’ i ‘Mordassa’
(2021).
- Selecció i exposició col·lectiva organitzada per Institut
Català per la Recerca en Escultura (ICRE) al castell de
Maella (Saragossa) (2021).
- Selecció i exposició col·lectiva organitzada per Institut
Català per la Recerca en Escultura (ICRE) al castell
d’Albalate del Arzobispo (Terol) (2021).
- “Rico”, obra seleccionada d’entre més de 300 obres
procedents de diversos països -150 de les quals esculturesper optar al Premi Reina Sofía en la 57a edició, organitzat
per l’Associació Espanyola de Pintors i Escultors (AEPE)
amb el patrocini de Google, (Madrid).

Dancing with the devil retrata la delgada línea entre la
vida y la muerte, entre la tentación y el vicio. La fragilidad del
ser humano y su debilidad por arriesgarlo todo por un minuto
de placer.
A diferencia de los animales, el ser humano se autodestruye
física y psicológicamente aún siendo consciente de ello. Resulta
fácil en muchas ocasiones, amar aquello que te hace daño
tanto como para anteponerlo al resto de cosas. El amor, las
adicciones, la lujuria, la pasión y las conductas autodestructivas.
El Diablo, Satán, Lucifer, Belcebú, “el padre de la mentira”, “el
maligno”, “el ángel caído”, “la bestia”, “Príncipe de las Tinieblas”
o simplemente Satanás… múltiples nombres que nos son
conocidos para describir esa entidad que para los cristianos
representa la encarnación suprema del mal.
Este ángel caído simboliza en muchas ocasiones la degradación
del ser, la ruptura con lo correcto y el sucumbir a la tentación
sin miramientos.
Dejando atrás la caricaturesca figura roja con cuernos, cola
y tridente, Satanás casi siempre suele estar representado de
forma unánime por la misma figura humanoide en forma
de cabra o, más bien, de macho cabrío. Como se representa
en esta obra, susurrando al oído de su próxima víctima las
palabras adecuadas para hacerla romper con todas las reglas
en las que quiere creer.
La víctima, en este caso, herida y bajo un estado de trance, lucha
por no sucumbir a sus susurros que poco a poco consiguen
hacerla sucumbir a su antojo, o al diablo dentro de sí misma.

Dancing with de devil
2022
Resina
40 x 100 x 130 cm
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Àngels anunciadors i missatgers
La paraula grega “àngel” (ἄγγελος) vol dir missatger. Els àngels van ser
probablement una evolució iconogràfica del déu Hermes, el missatger dels déus,
ja que comparteixen la mateixa funció. En aquest àmbit trobem la representació
d’aquests àngels i també d’àngels que ens anuncien el judici final.
“Àngel de foc”, realitzat en terracota policromada, és l’escultura que presenta
Joaquín Hernández. L’àngel està dempeus, amb els braços estesos cap avall,
mentre de la seva vestimenta emanen flames que simbolitzen el foc que sovint
il·lumina aquests éssers.
Mari Carmen García exposa “Àngel salvador”, obra de terracota policromada.
Sobre un alt pedestal de forma esglaonada que recorda un obelisc truncat,
s’asseu un àngel femení nu que alça les mans cap al cel clamant perquè s’acabin
els desastres terrenals.
Esther Tenedor exhibeix “Sèrie Àngels” realitzada en bronze sobre marbre.
L’àngel aixeca el cap plàcidament per dirigir la mirada cap el cel. El vestit es
fusiona amb les ales que revelen un treball amb diverses textures dutes a terme
amb eines de buidatge, modelat o estampació.
Juan Gutiérrez, amb la utilització de xapa repujada en “Àngel”, aconsegueix crear
un efecte incorpori i celestial. L’escultor juga amb les diverses perspectives
de l’escultura: de perfil l’àngel està representat amb unes extremitats fortes i
musculoses d’on surten unes ales, mentre que de cara s’aprecien només unes
ales desplegades.
Montse Ballestero exposa “Àngel guardià” dut a terme amb terracota
policromada. Sobre una gran peanya trobem la representació d’un àngel eteri
format per unes grans ales i amb una obertura en el seu tors per on passa la
llum fent al·lusió a l’espiritualitat que l’home cerca.
“El primer ángel tocó la trompeta” creat per Dámaris Llaudis és l’únic àngel
trompeter de l’exposició. Sobre una estructura de vitrall feta amb vidre, estany
i fusta cremada un àngel de bronze toca la primera trompeta del judici final que,
segons l’Apocalipsi, anuncia la primera calamitat: “... i es cremà la tercera part
dels arbres, i es cremà tota l’herba verda...”.
Amb ferros reciclats i llibres, Rafel Peinado ens proposa amb “The Enlightened
Angel” (l’Àngel il·lustrat) una obra singular amb “tècniques mecàniques no
realistes sobre la iconografia dels Àngels”. La composició força original, fuig
de la iconografia i la representació habitual d’aquestes figures per oferir-ne
un nou acostament i fomentar l’anàlisi crític del concepte que se n’ha tingut
tradicionalment.
Carlos Montoro
Corazón, Corazón
Cementiri de Montjuïc, 2022

Ignasi Lisicic exposa “Angelus custos”. L’autor, amb l’ús de la fusta, executa un
àngel de formes robustes i aconsegueix transmetre la imatge buscada, la d’un
àngel custodi, aquell que és hieràtic, i ens protegeix i ens acompanya.
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Joaquín Hernández

jhernndezpellisa@gmail.com
@joaquinhernandezescultor

Darreres exposicions individuals:
- Torreó Bernat, Platja de Benicássim (Castelló de la Plana).
- Palacio Piazuelo Barberán, Casp (Saragossa).
- Casal de Cultura Can Ricart, Sant Feliu de Llobregat.
- Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona.
- Galeria d’Art Armengol - Menen, Lleida.
- Sala d’Art Valentí, Sant Pere de Ribes.
- Galeria Port Lligat, Cadaqués.
- Espai G d’Art,Terrassa.
- Galeria d’Art Terra Ferma, Lleida.
- Galeria d’Art Arimany,Tarragona.
- Galeria Óleos, Barcelona
- Castell de la Nou de Gaià, La Nou de Gaià.
- Sala d’Exposicions, Palau Falguera, Sant Feliu de Llobregat.
- Galeria Manuela Talaverano, Sevilla.
- Sala d’exposicións del Centre Social la Caixa de Borriana.
Borriana (Castelló de la Plana).

M’he imaginat aquest àngel com un àngel de llum, però
sobre tot de foc, perquè el seu cos emana els rajos de foc que
il·luminen.

Darreres exposicions col·lectives:
- Exposició Van Gogh a Sant Feliu de Llobregat.
- 39eme Salon d’ Automme,Villeneuve-le-Roi, París (França).
- Llahí Galeries d’ Art, Escaldes - Engordany (Andorra).
- INTERART 96,València.
- 1r Saló Internacional d’Arts Plàstiques d’ACEA, Barcelona.
- Actual Art Galeria, Pollença (Mallorca).
- Grand Marché d’ Art Contemporain (GMAC), Brussel·les
- Sala Gòtica de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida.
- Galeria Ibes Fay, París (França).
- Artexpo 98, Los Ángeles (USA).
- Art 21, Las Vegas (USA).
-Convent de Sant Salvador, Horta de Sant Joan.
- Cotxeres de Sants, Barcelona.
- Crisolart Galleries, Barcelona.
- Celler de Can Carrencà, Martorelles.
- Castell de Maella (Saragossa).
- Castell d’Os de Balaguer (Lleida).
- Casa del Apero de Frigiliana (Málaga).
- Castillo de Albalate del Arzobispo (Terol).

Àngel de foc
2022
Terracota policromada
28 x 78 x 24 cm
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Mari Carmen García

mcgp2002@hotmail.com
@sculpture_mcg

Es va iniciar en el món de l’escultura ja fa més de 15 anys
al conèixer per casualitat a l’escultor Jorge Egea. Des de
llavors cada setmana va al seu taller.

L’àngel alçant les mans al cel, clamant el fi dels desastres
terrenals.

La seva obra es de petites dimensions, de fang, modelades
sense cap pressa i amb molta tranquil·litat.
Ha participat en dues ocasions en tallers intensius al
Centro Integral para el Desarrollo del Alabastro (Albalate del
Arzobispo, Terol) on va poder treballar amb l’alabastre,
tenint una experiència amb aquest material molt gratificant
i enriquidora.
Es membre de l’ICRE des de la seva fundació.
Exposicions:
- 2006: Exposició Minotauromaquia, homenatge a Picasso.
Barcelona.
- 2011: Exposició Homenatge a Rubens. Gavà.
- 2016 i 2019: Exposicions de l’ICRE a la Biblioteca Clarà
de Barcelona.
2021:
Exposicions de l’ICRE:
- al Centre Cultural Calisay, d’Arenys de Mar.
- al Castell de Maella.
- al Castillo Palacio Arzobispal de Albalate del Arzobispo
2022:
Exposició de l’ICRE Retrobament Escultòric, al Centre Cívic
Pere Pruna de Barcelona.
Àngel salvador
2022
Terracota policromada
14 x 85 x 14 cm
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Esther Tenedor

esther.tenedor@gmail.com
@esthertenedor

Esther Tenedor i Solsona. Vaig néixer un 18 de setembre del
1969 a Caldes de Montbui (Vallès Oriental).

Fascinació pels àngels, Els àngels a l’art, aquestes celestials
criatures al llarg de la història. Els àngels són criatures de
l’esperit, éssers complexos que representen les ideologies de
creences diferents, que sempre han adornat les obres d’art al
llarg de la història. És un dels meus temes preferits.

Em considero una artista alegre i inquieta. M’agrada transmetre
el que sento i veig a la meva obra i així compartir una mica
de mi amb els altres. M’agrada poder expressar els meus
sentiments i ho faig a través dels materials que em permeten
expressar-ho amb més rotunditat. Si les meves obres són
capaces d’exterioritzar allò que porten a dins i l’espectador
sap captar i interpretar el missatge que vull transmetre, hauré
aconseguit el meu objectiu.
Ens trobem amb una artista eternament artista.Desenvolupa
l’escultura de manera treballada, però a banda del seu do
esculturista, també crea obra pictòrica amb la particularitat
que les seves temàtiques són variades, ja que van de la
figura al paisatge, i fins i tot en ocasions s’introdueix en el
món de l’abstracció i amb totes les tècniques al seu abast,
oli, aquarel·la o qualsevol matèria. Les escultures, gairebé
totes elles de format manejable, mostren la personalitat de
l’artista, posseïdora d’un especial sentit del volum; partint
de lo objectiu, les seves figures adquireixen rotunditat,
força i poder. Són posseïdores, a més, d’una certa realitat
que l’escultora s’accentua amb els detalls, conjugant uns
tons amb les qualitats de la matèria.
Els diferents gèneres conreats per Esther Tenedor (pintura
i escultura), així com les diverses temàtiques que capta,
medita i plasma en la seva pintura, ofereixen la possibilitat
de comprovar una exemplar unitat de l’estil i climes,
una profunda i gens vulgar sensibilitat i una excepcional
ductilitat del dibuix que emergeix de les seves seqüències
cromàtiques. En les seves escultures troba una solució
a l’escultura tradicional. Són aquestes, d’altra banda,
veritables simfonies de caràcter propi, amb autonomia
significativa, amb evident poder d’impacte.

Sèrie Àngels
2019
Bronze sobre marbre
14 x 37 x 19 cm
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Juan Gutiérrez

juangu52@hotmail.com

Juan Gutiérrez Sánchez, neix a Montijo, Badajoz, el 12
de desembre de 1952. Resideix a Badalona des de 1977.
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona.
Exposicions col·lectives:
2021
- Seleccionat al II Concurs Internacional d’Escultures ICRE.
- Exp. col·lectiva escultors ICRE.Arenys de Mar (Barcelona).
- Seleccionat a la 21a exposició de Biblioteca Clarà, ICRE.
- 5a Menció escultura ”Violència de gènere: silenci” Fundació
Perelló.
2020
- Participació a la 13a Ruta d’Art de Castelló d’Empúries.
2013
- Exposició de pintures. La Granja, Santa Perpètua de
Mogoda (Barcelona).
- Exposició de pintures. Centre Cívic Guinardó (Barcelona).
Exposicions individuals:
2022: Exposició “Només en blanc i negre”. La Granja, Santa
Perpètua de Mogoda.
2021: Exposició “del grafit a la tinta” Galeria Marcs, Badalona.
2020: Exposició itinerant “Homenatge a Velázquez” i
escultures. Museu González Santana, Olivenza (Badajoz).
2019: Exposició itinerant “Homenatge a Velázquez”
(realitzada només a bolígraf) i escultures. Sala d’exposicions
El Refugi, Badalona.
2016: Exposició dibuixos i pintures Casa de Cultura,
Chillón (Ciutat Real).
Altres esdeveniments:
- 2020 Conjunt escultòric LA NACENCIA (poeta Chamizo)
en pedra d’Ulldecona al Museu d’Olivenza. Diari Avui.
- 2020 Entrevista a TV1 i TVO sobre l’exposició de
Velázquez a Olivenza. Diari Avui.
- 2019 Entrevista a TVB, ràdio Ciutat de Badalona sobre
l’exposició de Velázquez, revista Tot Badalona.
- 2014 Beca Reial Cercle Artístic de Barcelona a través de
la Universitat de BB. AA.

Ángel
2022
Xapa repujada i marbre
52 x 91 x 33 cm
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Montse Ballestero

mpescaparatistas@gmail.com
@montse.ballestero

Formació
1972-79: Es gradua en Arts Aplicades a l’Escola Massana
de Barcelona.
1991-93: Estudia aparadorisme i crea l’empresa M.P
Escaparatistas. Es dedica professionalment a aquesta
activitat fins el 2021.

L’àngel representa l’espiritualitat que tots anem cercant, tots
volem trobar la llum.

Al 2008 coneix el taller de l’escultor Jorge Egea i torna a
reprendre l’activitat escultòrica, com activitat lúdica des
d’aleshores fins ara.
Exposicions més destacades
- 2010: Participa en l’exposició del taller de l’escultora
Rosa G. Ferrandis sobre Rubens, amb una peça al·legòrica
de Ròmul i Rem.
- 2016: Biblioteca Clarà, Barcelona,
- 2022: Centre Cívic Pere Pruna, Barcelona.
- 2022: Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya, Barcelona.
És membre de l’ICRE.
Properes exposicions
2022:
- Els Àngels de l’ICRE, a Sant Pau del Camp, Barcelona.
- Nit de les Arts, a Valldoreix (Sant Cugat del Vallès).

Àngel guardià
2022
Terracota policromada
55 x 165 x 24 cm
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Dámaris

llaudisart@gmail.com
@artdamaris

Dámaris Llaudis Reyes.
Artista innovadora i polifacètica, nascuda a Barcelona,
Diplomada en Infermeria, sexòloga, Llicenciada en Belles
Arts -especialitat en escultura-. Va realitzar un màster en
Artteràpia. És una artista compromesa amb la societat que
participa activament en concerts amb Dtproject (artistes
solidaris) recitant poesia i pintant a l’escenari. En el 201213 va participar en el grup de treball ”Supuestos opuestos,
de lo públic, lo artístic i lo clínic”. En el MACBA, de Barcelona.
Sòcia fundadora de l’ONG Esclavitud XXI, lluitant contra el
tràfic i l’esclavitud des de 2008. Actualment està treballant
amb vidre artístic, Tiffany i fusing. Ha exposat a diversos
llocs des de 1988.

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego
mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y
la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la
hierba verde.
Apocalipsis 8 : 7

Exposicions rellevants:
- 2014, octubre: exposició fotogràfica “18díasporlalibertad”,
a l’Església de la Bonanova, Barcelona.
- 2014-2021: Participació en els “Concerts contra l’esclavitud
sexual”, dtproject. Sabadell, Terrassa, Madrid, Tenerife,
Barcelona, Tarragona, Girona, Ciudad Real, Sevilla.
- 2015-2022: Participació en el Festival del llibre d’Artista i la
Petita Edició, Barcelona i itinerant per Itàlia.
- 2015, juny: Participació en art SHOPPING “L’art
Contemporain, Carrousel du Louvre” Paris.
- 2015, juny: Participació. Galeria ART CUESTION.
Ourense.
- 2016: Participació. Escultures de l’ICRE a la Biblioteca
Clarà. Barcelona.
- 2017, juny i juliol: Participació. Escultures de l’ICRE a Le
XXXVème Grand Prix d’Arts Plastiques du Fousseret. Salón du
Fousseret (França).
- 2018: Escultures de l’ICRE al Celler de Carrencà,
Martorelles.
- 2021, 4 al 27 de juny: Participació. Escultures de l’ICRE
Arenys de Mar.
- 2021, agost: Participació. Escultures de l’ICRE al Castell
de Maella.
- 2021. Museo Arqueológico de Jerez. Exposició artística
de sensibilització.

El primer ángel tocó la trompeta
2022
Vidre, bronze, estany i fusta
34 x 40 cm
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Rafel

rafelpg@gmail.com
@rafelpg83

Rafel Peinado.

Es tracta d’una escultura contemporània realitzada aquest
2022 per presentar en aquesta exposició de tècniques
mecàniques no realistes sobre la iconografia dels Àngels. Els
materials són expressament triats per una concepció original
de l’obra.

Artista multidisciplinari eclèctic que desenvolupa la seva
diversa i abundant obra plàstica en formats escultòrics.
Obres de petit format, i obra pública d’envergadura,
abstractes i conceptuals en materials diversos amb
predilecció pel ferro. Obres d’assemblatge i reciclatge.

És una interpretació conceptual dels àngels amb les ales,
figura i llibres que tracten el tema: vol ser una interpretació
singular i personal que promogui un cert missatge de creativitat
sorprenent.

Participant col·lectivament i individualment a diverses
mostres al llarg del anys.
- Escultures al Parc, Castellgalí (Bages).
- Escultòric, Terrassola i Lavit (Alt Penedès).
- Miau, Caldes de Montbui (Vallès Oriental).
- Arc Internacional d’Escultura (França).
- Biennal de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).
- Art del Rebuig (Castelló).

L’obra L’Àngel Il·lustrat pretén despertar a l’espectador cert
esperit crític i entendre la relació buscada entre els llibres i la
figura alada.

Obra pública:
- Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).
- Barcelona.
- Sant Jordi (Baix Maestrat, País Valencià).
- Hinojosa del Jarque (Terol, Aragó).
Membre actiu de:
- Neo Fabrik
- Comunidart de Nauart
- i de l’ICRE.

The Enlightened Angel
2022
Ferros reciclatges diversos i llibres
40 x 50 x 60 cm
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Ignasi Lisicic

ilisicic@gmail.com
@ilisicic

Em vaig formar com a escultor a finals dels anys 70 i principis
dels 80 a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona,
Llotja, en les modalitats d’escultura, modelatge artístic superior,
talla de fusta, tècniques del volum, dibuix i joieria.

He volgut reflectir i interpretar en aquesta obra la sensació de
protecció, de confiança, de fortalesa i de companyia de la figura
de l’àngel custodi, per intentar estimular i provocar la reflexió
de l’espectador.

La meva activitat artística s’ha fet visible com a escultor convidat,
seleccionat i participant a moltes exposicions col·lectives i
concursos a diverses ciutats d’Espanya i també a Àustria.

Àngel custodi, em cobriràs amb les teves ales, sota la teva
fortalesa i protecció. Deslliura’m constantment d’innombrables
mals i perills, així de l’ànima com del cos. Subjecta els dimonis
perquè no em facin tot el mal que ells voldrien fer-me. Excita
a la meva ànima pensaments sants i consells saludables. Porta
davant Déu les meves oracions, perquè les escolti benignament,
i implora els auxilis divins que em vegi necessitat, quan
potser ni tan sols percebi que els necessiti. Il·lumina el meu
enteniment, proporcionant-me les veritats de manera més
fàcil de comprendre. Assisteix-me a l’hora de la mort, quan
més ho necessiti. Acompanya la meva ànima al purgatori o
al cel després que mori. Atén les meves oracions suplicatòries
dirigides a les ànimes del purgatori. Acompanya’m eternament
al cel per tal què aconsegueixi la salvació.

Part de les meves obres està en mans de col·leccionistes
particulars.
Utilitzo principalment la fusta, material amb qual em sento
més còmode, i la meva tècnica habitual és la talla, però la puc
compaginar amb muntatges.

Angelus custos
2022
Fusta tenyida
18,5 x 47 x 14 cm
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Inauguració de l’exposició
Pepe Quer al saxofon

Carlos Montoro

@cmon003
@cemeterygramer

Barcelona, 1985.
Documentalista de professió i fotògraf de vocació. Basa la
seva obra en la bellesa dels cementiris, dotant la mort de
vida, i en ocasions, de color. Exponent màxim del concepte
de “tànato-influencer” i enamorat dels cementiris de
Barcelona, especialment Montjuïc, que considera un dels
llocs més màgics de la ciutat que cal visitar i admirar.

Te esperaré
2022
Lleida

Les seves fotografies han il·lustrat des de publicitat fins a
portades de llibres i discs, com l’últim treball de la cantant
Rebeca. També han estat molts els artistes i influencers que
han passat per davant de la seva càmera.
La foscor, el punt “kitsch” i la seva visió de la vida a través
de la mort fan que les seves fotografies siguin compartides
i admirades.
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Qué no daría yo
2020
Cementiri de Poblenou

Se hizo la luz
2022
Girona
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Se me olvidó
2021
Cementiri de Montjuïc

Simplemente amor
2020
Cementiri de Sant Gervasi
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La cara oculta
2021
Cementiri de Montjuïc
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Andrés Paredes

about.me/apubarcelona
@ripbarcelona

Andrés Paredes Úbeda és activista cultural, fotògraf,
bloguer, coautor de llibres i col·laborador de diverses
associacions.
Fotògraf especialitzat en fotografies de cementiris. Ha
publicat les seves fotografies en diversos llibres i articles
de la temàtica com per exemple “Panteón Urrutia Miró, un
icono del arte funerario catalán” a la Revista Adiós Cultural
(27 de març de 2018) i a “La Barcelona d´Hermes” Albertí
editors (5 de febrer de 2016).
Premi en la quarta categoria del III Concurso Fotográfico del
Cementerio Antiguo de Torrero: Símbolos funerarios.
Ha realitzat vàries exposicions fotogràfiques sobre el
Cementiri d’Horta a la Biblioteca Can Mariner (2017)
i al Centre Cívic Matas i Ramis (2018), amb xerrades
divulgatives dins de la mateixa exposició com “Cementiris
de Barcelona, la ciutat adormida” al Centre Cívic Can Deu.
Apassionat per la història de la ciutat de Barcelona
ha col·laborat en diverses associacions formades per
historiadors i divulgadors del patrimoni històric com són
El Pou Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya
Pelada o els Caçadors d’Hermes de Barcelona on és soci
fundador.

Guía espritual
2017
Cementiri de Montjuïc, Barcelona

Col·laborador del projecte “Art funerari” de la Universitat
de Barcelona en l’elaboració de l’inventari del Cementiri
d’Horta, fotografies, visites guiades i un vídeo explicatiu.
Membre del “Grupo para la investigación y difusión del
patrimonio funerario” on realitza ponències i suport en la
coordinació.
Les seves investigacions, aportacions i algunes fotografies
sobre el patrimoni funerari s’han divulgat i publicat a
diversos medis com són el Periódico, BTV, La Vanguardia,
Diari Ara, Radio Guinardó, Universitat de Barcelona i El
Pou amb treballs sobre la història i el patrimoni dels barris
del Districte d’Horta-Guinardó.
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Ángel de la Resurrección
2019
Cementiri de Gènova (Staglieno), Itàlia

Ángel herido
2018
Cementiri de Jaca, Aragó
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Ángel custodio
2015
Madrid (Sacramental de San Isidro)

Ángel protector
2017
Milà, Itàlia
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Ángel anunciador, 2017, San Sebastià, País Basc
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