PEP DURAN

Com descriure el temps vital?
Pep Duran ho fa a partir d’apilar
papers, fustes, objectes, gargots
i fragments d’una realitat trobada. Fa de drapaire del temps i
dóna nou alè de vida a un temps
fet bocins com és la pròpia vida.
Malgrat buscar la forma en la
seva unitat, tot acaba essent un
tros, una estella del que resta del
dia, i ell s’esforça en sumar formes, com en el vestit, unitat de
fragments i patrons: una màniga,
un coll, un puny, un barret. Apilar
els dies, amb el seu garbuix,
desordre i acumulació inevitable
uneix l’home amb el seu caos
vital. Poeta del temps, dibuixa els
dies amb aquests collages que
són els seus quaderns de notes.

DIBUIXAR ELS DIES

Como describir el tiempo vital?
Pep Duran lo hace a partir de apilar
papeles, maderas, objetos, garabatos y fragmentos de una realidad
encontrada. Hace de trapero del
tiempo y da nuevo aliento de vida
a un tiempo hecho pedazos como
es la propia vida. A pesar de buscar
la forma en su unidad, todo acaba
siendo un trozo, una astilla de lo
que queda del día, y él se esfuerza
en sumar formas, como en el vestido, unidad de fragmentos y patrones: una manga, un cuello, un puño,
un sombrero. Apilar los días, con su
maraña, desorden y acumulación
inevitable une al hombre con su
caos vital. Poeta del tiempo, dibuja
los días con estos collages que son
sus cuadernos de notas.
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