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POÈTICA DE LA GEOMETRIA PURA

L’artista troba la geometria
euclidiana en la natura, en
l’equilibri que hi ha en la natura
a partir de la secció àuria. Però
aquest no és un fet estàtic en
la natura, sinó també dinàmic,
com ho és el moviment d’un falcó
que vola en sentit descendent
dibuixant una espiral logarítmica.
Ha posat l’espai pictòric al servei
de les regles matemàtiques
que regeixen la naturalesa i la
secció àuria o nombre d’or que
el Renaixement vincula a la idea
de proporció i bellesa perfectes.
Combina l’esperit constructiu de
l’ espai amb la vibració òptica del
color que dóna calidesa i emoció
a aquestes sèries modulars i
minimalistes.

El artista encuentra la geometría
euclidiana en la naturaleza, en
el equilibrio que en ella existe a
partir de la sección áurea. Pero
este no es un hecho estático en la
naturaleza, sino también dinámico,
como lo es el movimiento de un
halcón que vuela en sentido
descendente dibujando una
espiral logarítmica. Ha puesto el
espacio pictórico al servicio de las
reglas matemáticas que rigen la
naturaleza y de la sección áurea o
número de oro que el Renacimiento
vincula a la idea de proporción
y belleza perfectas. Combina el
espíritu constructivo del espacio
con la vibración óptica del color
que da calidez y emoción a estas
series modulares y minimalistas.
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