Horari de visita: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores
C. Advocat Gallego sn,43840 Salou - 977384 771

ISIDRE CANELA MURAY
Nascut l’any 1966, a Torrelameu (La Noguera),
l’Isidre és de formació enginyer tècnic agrícola.
Viu a cavall entre Cambrils i Balaguer i és professor a l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus,
on ha desenvolupat la major part de
la seva carrera professional. Ha publicat diversos
articles tècnics en revistes del sector agrari i
abundant material pedagògic. La seva vessant
artística és
completament autodidàctica.

Exposicions:
2013: Exposició individual amb el títol ”Arquitectura
d’ahir i d’avui” a la sala d’exposicions de l’INS
d’Horticultura i Jardineria de Reus.
2013: Exposicions col·lectives (amb l’ARA, Associació
Reusenca d’Artistes).
2014: Exposició a Premià de Mar.
Una instantània seva ha estat seleccionada en el
Concurs de Patrimoni Gencat de l’estiu de 2009, per
il·lustrar la Guia del Patrimoni Arquitectònic “Això és
Catalunya”.
En el camp de la literatura ha guanyat el 2n premi de
narrativa Ziryab convocat per l’ajuntament de Balaguer,
en l’edició de 2013.

“Poseu una moneda en el centre d’una de les vostres taules
d’Espai; i inclinant-vos sobre ella, mireu-la. Semblarà un cercle.
Però ara, retrocediu fins a la vora de la taula, aneu baixant la
vista gradualment (situant-vos poc a poc en la condició dels
habitants de Planilàndia) i veureu que la moneda es va fent oval
a la vista; i, finalment, quan hàgiu situat la vista exactament a
la vora de la taula (fins a convertir-vos realment, com si diguéssim, en un planilandès) la moneda haurà deixat totalment de
semblar ovalada i s’haurà convertit, des del vostre punt de
vista, en una línia recta”.
Abbot, Edwin. Planilàndia.1884

Així com l’Edwin Abbot ens apropa a un món bidimensional i
màgic, l’Isidre Canela Muray és el mag que ens fa veure tot allò
que tenim a prop des d’una altra perspectiva a través de les
seves fotografies: petits mons, textures, colors, formes, llums…,
provinents del nostre entorn proper però convertits en imatges
quasi abstractes.
Mons sensorials que ens desperten la curiositat i la imaginació,
que ens desperten la mirada. Tornar a mirar allò vist sense
atenció. Amb la seva sensibilitat ens fa gaudir de les coses
petites i imperceptibles. Converteix allò minúscul en quelcom
transcendental.
Amb “Sensacions” l’exposició de l’Isidre farà posar en funcionament tots els nostres sentits, tant els visuals, com els olfactius i
tàctils.

