NOTA DE PREMSA
Exposició: Paisatges humans segons Candelaria
Data: del 24 de març al 14 d’octubre de 2018
Lloc: Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda
Inauguració: dissabte 24 de març a les 19.00 h

Ara fa cinc anys que es va iniciar el projecte Paisatges pintats a Sant Sebastià, amb
l’objectiu d’oferir exposicions durant l’estiu d’artistes vinculats amb el paisatgisme i
la interpretació del territori. Les obres es mostren a les dues plantes de la Torre de
Guaita del segle XV, en el recorregut que s’ha de fer per pujar al terrat, des d’on es
poden contemplar les vistes de la costa i de l’Empordà.
Per a aquest estiu s’ha escollit la pintura de Rodolfo Candelaria, dibuixant i pintor
nascut a El Paso (Texas) l’any 1932, i que viu a Palafrugell des de l’any 1958. La
seva obra, reconeguda pel seu estil minimalista, sap captar bé el rerefons del
paisatge humà del Palafrugell mariner i s’ha convertit en una icona de
l’Empordanet. Tot i que la seva obra abasta gran quantitat de tècniques i estils, per
a l’exposició s’han escollit els paisatges que l’han fet famós, inspirats en
personatges i indrets calellencs on va viure molts anys.
L’obra de Rodolfo Candelaria està connectada amb la pintura mural popular
mexicana, especialment amb l’aportació de Diego Ribera. Hereu d’un repertori
temàtic que se centra sobretot en personatges de l’entorn mariner de la Costa
Brava, figures de vells pescadors amb boina i siluetes amb fons difosos, suggerits
amb lleus línies. Figures d’homes, dones i gent de mar, que amb el temps s’han
convertit en un segell d’identitat. Les seves obres són presents a col·leccions
particulars i públiques i també a l’aire lliure en moltes poblacions de l’Empordanet,
com la “Teresina” escultura en homenatge a les dones del mercat, a Palafrugell.
Paisatges humans segons Candelaria serà un complement a l’experiència
paisatgística que es pot gaudir al cim de la Torre de Guaita, el punt més alt de la
muntanya de Sant Sebastià.
L’acte d’inauguració es farà el dissabte dia 24 de març a les 19.00 h i donarà el
tret de sortida a l’obertura de la torre del segle XV per aquest estiu.
Per més informació us podeu dirigir a info@museudelsuro.cat o al 972 30 78 25.

