Brigitta Both, l’artista guanyadora del 15è Premi BBVA de Pintura Ricard
Camí, exposa al Centre Cultural Terrassa
Acte inaugural, dijous 13 de setembre a les 19 h

L’artista presenta l’exposició Monocrom, pintura, collage i fotografia d’estil minimalista i
en blanc i negre
Premiada per l’obra Sincronitzats, B
 rigitta Both, presenta el seu treball realitzat entre el
2015 i el 2018 a la sala 3 del Centre Cultural Terrassa. L’exposició, s’inaugura el 13 de
setembre i es podrà visitar des del 6 de setembre fins al 7 d’octubre.
L’artista hongaresa Brigitta Both (1978) va estudiar disseny i moda a Budapest. Després de
treballar quinze anys en la indústria de la moda i en disseny gràfic en el seu país, Both va
decidir anar-se’n a viure a Oxford, on va començar a interessar-se pel collage, les pintures
de tècnica mixta i la fotografia. El 2015 es va establir a Barcelona i es va presentar al Premi
BBVA de Pintura Ricard Camí essent-ne la guanyadora entre els 157 artistes participants i les
205 obres presentades.
Monocrom és una obra que parla principalment de la fragilitat i la impredictibilitat de tots
els aspectes de la vida, i de la bellesa dels infinits matisos dels sentiments humans. L’artista
fusiona dos conceptes pictòrics, el realisme i l’abstracció, i usa una tècnica simplificada
monocroma i de grans contrastos: el blanc, símbol de la puresa i l’harmonia, i el negre, que
representa el caos i el desconcert.

Sobre el Premi BBVA de Pintura Ricard Camí
La Fundació Antigues Caixes Catalanes convoca, amb el suport de BBVA CX i la col·laboració
de la Fundació Antiga Caixa Terrassa, el Premi BBVA de Pintura Ricard Camí. Aquest guardó
és dels més ben dotats del panorama actual de certàmens artístics, amb una assignació de
18.000 euros, 12.000 per a l’autor i 6.000 per dur a terme una exposició individual de

l’artista guanyador al Centre Cultural, que pot tenir caràcter itinerant. D’aquesta manera, el
premi no es limita només a lliurar un guardó, sinó que vol acompanyar l’artista en la seva
promoció i projecció posterior mitjançant aquesta mostra individual.
El premi impulsa la creació pictòrica i estimula els nous creadors des del 1989, any en què es
va instituir a la memòria de Ricard Camí i Aliart, protector de les arts i president de l’antiga
Caixa Terrassa. Al llarg de les 15 edicions d’aquesta biennal, han participat més de 5.200
artistes, amb gairebé 6.200 obres presentades, de les quals 485 han estat exposades, i amb
un repartiment de més de 325.000 euros en premis.
El jurat del Premi està format per Francesc Miralles, historiador i crític d’art, Sílvia Muñoz,
historiadora i crítica d’art, Carles Taché, director de la Galeria Carles Taché, Pilar Vélez,
directora del Museu del Disseny de Barcelona i Eduard Vives, representant de les entitats
organitzadores del Premi.

Briggita Both al seu estudi, 2018

Sincronitzats, 2017

Briggita Both
Monocrom
del 6 de setembre al 7 d’octubre
Sala 3 · De dilluns a dissabte, de 16 a 21 h. Diumenges i festius obert els dies de funció.
Més informació: http://www.fundacioct.cat/exposicio/brigitta-both/
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