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Ajuntament de Canet de Mar

Àrea de Cultura

Del 21 de desembre de 2019 al 5 de gener de2020 

EXPOSICIÓ DE PINTURA 

MARC SISQUELLA 

Inauguració: Dissabte 21 de desembre a les 19.00h
Obert de dilluns a dissabte de 18.00 a 20.00h i diumenge de 12.00 a 14.00h

Tancat els dies 25 i 26 de desembre i l'1 de gener



Luz que ilumina, que abre, que limpia, que crea conciencia...
Después..., ya nada es igual, no hay camino de retorno...
Cuando aclaras, aparece el silencio...
la profundidad de la vacuidad...
equilibrio y estabilidad...
amor...

Esther Ramos 

 En Marc Sisquella és un ar�sta canetenc jove, molt jove. En 
aquesta Exposició de Nadal avui es presenta per primera vegada al públic 
amb una exposició individual, en solitari... a pèl. Tot un repte! Però és que 
l'obra i la vida de l'ar�sta avui més que mai és un repte. De fet, els reptes 
en són molts... i constants! Repte ín�m de treure el que l'ar�sta porta dins 
i sent la necessitat de manifestar. Repte d'obrir-ho, de mostrar-ho i 
d'oferir-ho... a veure què diran!? Repte d'explorar, d'experimentar, 
d'innovar, d'evolucionar... Repte de �rar endavant, malgrat tot, contra 
totes les dificultats: de producció, d'exposició... i de la crí�ca! I repte, per 
si tot això no fos poca cosa, de ser i voler ser ar�sta en una societat com la 
d'avui amb i en crisi. Per tot això podem dir que en Marc Sisquella és un 
ar�sta jove, molt jove, sí, però sobretot molt valent.
 
 La seva obra, aquí la teniu. Perquè la mireu, perquè la conegueu, 
perquè la compar�u, perquè la gaudiu, perquè la valoreu... i perquè 
“l'es�meu”! La cultura i la societat sempre han es�mat la força de la 
joventut, el mèrit de la valen�a i el valor del talent en l'art. Fem-ho avui 
també, doncs, amb l'obra de l'ar�sta Marc Sisquella.

Pere Xirau i Espàrrech
Regidor de Cultura
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