JOAN PASCUAL ROCA

IMAGINATIO MARE
Imaginatio Mare de Joan Pascual
En Joan Pascual, forma part del grup d`artistes del més perfeccionistes, dels més cercadors, d’aquells
que intenten plasmar sobre el paper les experiències vistes i viscudes, per això els visitants se trobaran
amb unes descripcions de paisatges imaginaris i podran endinsar-se a les profunditats desconegudes.
D’aquesta manera, en l’itinerari que recorre les sales Mediterrània i Atlàntica, el visitant d’aquesta
meravellosa exposició tindrà l’oportunitat de capbussar-se en les magnífiques aigües mediterrànies que
el pintor recrea, i podrà veure les imatges que han fascinat a tot aquell que alguna vegada s’ha atrevit
a posar-se la careta i s’ha llança’t a la mar, decidit a descobrir l’extraordinari i magnificent fons marí: un
món habitat per peixos i altres espècies talàssiques.
També podrà contemplar com, per mitjà d’una escala cromàtica aparentment senzilla (que pràcticament
només oscil·la entre blaus i negres), els paratges marins que representa el pintor agafen vida i doten d’una
llum molt especial tot l’espai on han estat exposats. I descobrirà un gran artista. Un artista aparentment
tímid. Però un artista que explota i mostra la seva gran força creativa cada vegada que té un pinzell i un
paper en blanc al davant.
Antoni Torres Martorell
Comissari

La pintura de Joan Pascual Roca transpira l’autèntic caràcter mediterrani. Composicions senzilles, quasi
minimalistes, descobreixen una factura d’estil naturalista, íntima i meditada. Els fons monocromàtics, de
blancs i blaus intensos, evidencien el protagonisme absolut de la vida marina. Les aquarel·les i tècniques
a l’aigua matisen les figures i aporten l’essència precisa de realisme.
Les Llonges de la Cultura de la Fundació Baleària es consoliden baix la intenció de contribuir en la
promoció i difusió de l’art, com a germen de coneixement i interacció per al desenvolupament de la
societat. Amb la itinerància de les exposicions es fa possible l’intercanvi i la connexió d’expressions
artístiques, establint llaços d’unió entre persones i territoris.
El respecte al medi ambient és un altre factor que s’afegeix als nostres compromisos. Conscients de la
fragilitat del medi en el qual actuem, considerem essencial la conservació i l’ús sostenible dels mars i
oceans, la preservació de la vida submarina i la protecció de les espècies mediterrànies.
Fer visible la importància de la biodiversitat marina mitjançant la sensibilitat artística de Joan Pascual
Roca enllaça amb la nostra visió, i ens acosta al desafiu de proveir un planeta millor per a les generacions
futures.
Sandra Pilato Iranzo
Fundació Baleària

Del 12 de setembre a l’1 d’octubre de 2020

Museu d’Art Contemporani
Pego CARRER HOSPITAL, 2
HORARI DE VISITA

Dimarts a divendres de 17:00h. a 20:00h.
Dissabte de 10:00h. a 13:30h.

