Obertura de l’exposició, dijous 13 de maig a les 19 h

70 METRES

Roger Coll (1979) ha estudiat Arquitectura Tècnica a la Universitat ETSA la Salle – Universitat Ramon Llull a Barcelona, Escultura a l’EASD Llotja Barcelona i
Ceràmica a l’Escola Forma Barcelona, EASD Pau Gargallo i l’Escola d’Art de Vic.
Originari de Badalona, ara viu i treballa a Vic.

ACVIC. Centre d’Arts Contemporànies
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04 · www.acvic.org · info@acvic.org
De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 19.00 h.
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 19.00 h. Festius tancat.
Visita comentada i activitat educativa de l’exposició: tots els dissabtes a les 12.00 h.

També podeu concertar-les amb reserva prèvia trucant a ACVic. Servei gratuït.
Segueix-nos al Facebook, Instagram, Twitter i Youtube.

▼ Roger Coll. Portal, 2021. Fotografies de Joan Santaugini

13.05 – 12.06.2021

Disseny: www.natnots.cat

Inicia la seva trajectòria el 2009 amb una estada a Hèlsinki treballant com a
assistent de l‘artista Jiri Geller. Des del 2010 les seves peces s’han pogut visitar
en mostres individuals i col·lectives a Nova York, Londres, Tòquio, Anvers o Milà
entre d’altres. A més, la seva obra es va publicar al llibre “New Wave Clay: Ceramic
Design, Art and Architecture”.
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Roger Coll

Const 2001, 2020.

Roger Coll pertany a aquesta nova generació d’artistes que repensen
la ceràmica sense molts complexos i es troben fora de les categories
tradicionals.

Las 2001, 2020.

Coll representa un enfocament vigoritzant i contemporani de l’escultura ceràmica. Exposades i reconegudes internacionalment, les
seves obres parlen amb tal fluïdesa que podrien associar-se tant
amb gràfics vectorials com amb una investigació històrica de l’art
sobre la línia orgànica. El treball de Coll opera a través d’una topologia inherent i reactiva; les seves peces es mouen per l’espai amb la
mateixa facilitat i intuïció que l’espectador les mou. Tot i mantenir i
afirmar un caràcter distintiu i complex, aquestes peces poden trobar
context sense problemes dins de l’espai que ocupen.
The Future Perfect

Const 2001, 2020.

Roger Coll pertany a aquesta nova generació d’artistes que repensen
la ceràmica sense molts complexos i es troben fora de les categories
tradicionals.

Las 2001, 2020.

Coll representa un enfocament vigoritzant i contemporani de l’escultura ceràmica. Exposades i reconegudes internacionalment, les
seves obres parlen amb tal fluïdesa que podrien associar-se tant
amb gràfics vectorials com amb una investigació històrica de l’art
sobre la línia orgànica. El treball de Coll opera a través d’una topologia inherent i reactiva; les seves peces es mouen per l’espai amb la
mateixa facilitat i intuïció que l’espectador les mou. Tot i mantenir i
afirmar un caràcter distintiu i complex, aquestes peces poden trobar
context sense problemes dins de l’espai que ocupen.
The Future Perfect

