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Exposició: Del 26 de octubre al 5 de desembre de 2018 
 
Galeria d’Art Anquin’s 
C. Campoamor, 2 
43202 Reus  
TEL. 977 312 759 / 666 674 996 
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De dilluns a divendres: d’ 11:00 13:30 i d’ 17 a 20 h dissabtes: d’ 11 h a 13:30 h 
 

 

Inauguració: 

Divendres 26 de d’octubre de 2018, a les 19:30h amb la presència de Mònica 

Castanys. Us oferirem el nou vi “Secrets de mar” del celler Clos Galena amb l’etiqueta 

creada per l’artista, en motiu de “Reus ciutat de la música”. 

 

http://www.anquins.com/


Nota de premsa  

La galeria Anquins presenta una nova exposició de Mònica Castanys (Barcelona, 1973), 

una de les artistes que la galeria ha promocionat en Fires d’art a Europa amb més èxit. 

Ben recentment, ha presentat la seva obra a la Fira d’art a Estocolm, on també ha 

connectat  amb el públic nòrdic.  

Mònica Castanys passeja per la ciutat càmera en mà. Observa i dispara la seva càmera 

per tal de poder retenir una situació, una persona o una llum determinada. No és una 

mirada superficial, l’artista es dóna temps per processar tot el que ha vist i ha sentit 

fins que sent l’impuls de pintar. Té un talent innat per plasmar el ritme  de les ciutats i 

dels qui l’habiten.  En els darrers anys, l’artista ha canviat el seu procediment pictòric i 

ha ampliat la temàtica. La seva obra  s’ha tornat encara  més lluminosa, fresca i lliure.  

 

Com ens revela el títol de 

l’exposició “L’etern femení”, la 

figura femenina és central en la 

seva pintura. Mònica Castanys 

pinta una dona cosmopolita, 

moderna e independent, quasi bé 

sempre d’esquena, ja que les 

seves models son persones anònimes que l’artista observa però no vol molestar  

 

Els seus quadres comuniquen i emocionen a  l’espectador perquè, com la bona música 

de la qual l’artista és una apassionada, les seves obres tenen una sòlida estructura, una 

bona melodia, textura i harmonia. Com les notes musicals, utilitza el color, la llum i una 

pinzellada molt expressiva per donar el ritme i el to necessari a la seva obra.  

 

 Si us agrada la pintura, segur que gaudireu amb la visita. L’exposició es podrà veure 

del 26 d’octubre al 5 de desembre. Es pot seguir l’artista i la seva obra a través de les 

xarxes socials i de la nova web de la galeria. www.anquins.com 

 

  

http://www.anquins.com/

