CROMÀTIKA. Exposició d'estampació tèxtil,
realitzada i produïda per María de la P.

Data: Del 2 d'octubre de 2003 fins al 15 de febrer de 2004.
LLoc: Centre de Documentació i Museu Tèxtil.
Descripció: Aquesta exposició presenta una obra tèxtil dins del panorama actual de l’Art Contemporani. Un llenguatge que es
redescobreix en la seva temàtica; per això es diu Cromàtika.
Comprèn una sèrie d’instal·lacions en què el teixit és suport de l’obra pictòrica i alhora disfressa creadora d’ambients que, ajudats
per estructures de fusta, donen lloc a diferents suggeriments en l’espai.
Existeixen conceptes orientals en el seu tractament, que s’expressen en les proporcions Feng-Shui de les seves formes i
didàcticament a través de les seves energies del color.
El color és energia, i cada color té les seves peculiaritats.
Tota l’obra està realitzada per medi de l’estampació serigràfica.
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CROMÁTIKA. Exposición de estampación textil,
realizada y producida por María de la P.

Fecha: Del 2 de octubre de 2003 hasta el 15 de febrero de 2004.
Lugar: Centre de Documentació i Museu Tèxtil.
Descripción: Esta exposición presenta una obra textil, dentro del panorama de Arte Contemporáneo actual. Un lenguaje que se
redescubre en su temática, por eso se llama Cromátika.
Se compone de una serie de instalaciones, dónde el tejido es soporte de la obra pictórica, y a su vez disfraz creador de ambientes,
que ayudados de estructuras de madera, completan diferentes sugerencias en el espacio.
Existen conceptos orientales dentro de su tratamiento, que se expresan en las proporciones Feng-Shui de sus formas y
didácticamente a través de las energías del color.
El color es energía y cada color tiene sus peculiaridades.
Toda la obra está realizada a través de la estampación serigráfica.
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CROMÁTIKA. Textile printed exhibition carried
out and produced by María de la P.

Date: from thr 2nd october 2003 to the 15th febrery 2004.
Place: Textile Museum and Documentation Centre.
Description: This is an exhibition of textile work within the scope of Contemporary Modern Art. A language is discernible in the
theme of the exhibition which is why it is called “Cromátika”.
The exhibition is made up of separate presentations, whose central theme in this pictorial display are the materials used, each at
the same time creating its own atmosphere helped by wooden structures which occupy the space with their different suggestions.
Incorporated in work is the Oriental concept of Feng-Shui expressed in the proportions of the shapes and didactically through the
energy of colour.
Colour is energy and each colour has its own attributes.
All the work on show has been processed by serigraphy.
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