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Tel. 93 864 12 13

5 juny - 18 juliol 2021

Pintures de Lluís Molina

Visites guiades a l’exposició 
a càrrec de Lluís Molina 

Diumenge 6 de juny a les 6 de la tarda   
Aforament limitat
Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/entrades

Diumenge 4 de juliol a les 6 de la tarda   
Aforament limitat
Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/entrades  
      

Conferència

El cervell Arperger a càrrec de Carles Vallvè

Diumenge 13 de juny a les 6 de la tarda 
a la Sala Petita del Teatre Ateneu
Aforament limitat
Cal inscripció prèvia a www.santceloni.cat/entrades

Horari 

Dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre 

Diumenges i festius de 2/4 de 12 a 2/4 
de 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre

Portada: El naixement de l’Uxito, 2020

Lluís Molina Hermoso

Nascut a Sant Celoni el 1984, s’ha format en belles 
arts i artteràpia. Ha participat en diverses exposicions 
col·lectives i també n’ha fet d’individuals. Hàbil 
dibuixant, actualment, a més de la pintura, es dedica 
a la il·lustració i dona classes de dibuix i pintura.

Com ell mateix diu, la formació en artteràpia ha influït 
molt en la seva trajectòria. Per ell, la creació artística 
esdevé una eina de treball personal que li serveix 
com a suport existencial. El diàleg amb cada peça és 
una introspecció intuïtiva que ajuda a entendre els 
propis processos emocionals i psicològics i dota de 
sentit el seu camí com a persona i artista. 

La seva és una obra de càrrega honesta que sovint 
resulta impactant i allunyada de criteris tradicionals 
de bellesa. És un reflex íntim en què l'espectador -si 
pot suportar l'impacte i està disposat a interioritzar- 
pot empatitzar amb la seva pròpia vivència d'una 
manera crua i directa, sense filtres ni subterfugis de 
correcció política o social, des d'una naturalesa 
humana primitiva i intuïtiva. A la figuració de Molina, 
l'impacte visual pesa més que el discurs però permet 
desxifrar múltiples lectures en endinsar-s'hi.

Telèfon: 665159251
lluis7molina@gmail.com
www.instagram.com/lluis_molina



Rondalles no en vull sentir, 2021

Querubins, 2021

Sanació, 2018

La vulnerabilitat, la meva major fortalesa, 2017

Aquesta exposició representa una retrospectiva de l'obra 
pictòrica de l'artista des d'una reinterpretació conceptual 
arran d’haver rebut un diagnòstic de TEA grau 1, més 
conegut com a síndrome d’Asperger.

La forma que té l'artista d'afrontar la pintura sempre ha 
estat autobiogràfica, introspectiva i reflexiva, però el 
diagnòstic representa un canvi de paradigma que li fa 
entendre la intensa necessitat de traslladar els propis 
processos íntims a la tela. L'Asperger es caracteritza 
particularment per carències a l'hora de socialitzar i 
entendre codis de protocol i subtileses no literals, fet que 
genera alienació i dificultats per encaixar i relacionar-se. 
És a partir de la pintura que pot bolcar la necessitat 
comunicativa que no es satisfà socialment, representant 
una crossa que recolza aquesta carència. Aquest treball 
representa un viatge d’introspecció i autoconeixement, 
una guia per entendre’s i desxifrar el món que l’envolta.

De vegades aquestes converses amb el llenç porten 
a la llum moments íntims, traumes del passat o expres-
sions assalvatgides. S'ha ideat un espai dels secrets que 
només es podrà veure en les visites guiades, on l'artista 
convidarà els presents a endinsar-se a les seves peces 
més compromeses. 

Entre les activitats de l’exposició hi haurà la conferència 
El cervell Asperger a càrrec de Carles Vallvè, autor del blog 
Soc Asperger (socasperger.cat). Serà diumenge 13 de juny 
a les 6 de la tarda a la Sala Petita del Teatre Ateneu de 
Sant Celoni. 

La pintura com a medi sanador


