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ART I
NATURA
Dones creadores

Irene Medán Sifre naix a Alzira, on cursa els seus 
estudis de música i piano. Obté el títol Superior de 
cant en el Real Conservatorio de Música de Madrid.

Es trasllada a Milà per a cursar un postgrau en el 
Politècnic Superior de Música d’esta ciutat. Forma 
part de la plantilla del Cor de la Generalitat, amb la 
qual col·labora en l’actualitat. És professora de Cant 
en la Societat Musical d’Alzira i en el Conservatori de 
Música del Micalet de València.

Cançons interpretades en la inauguració de l’ex-
posició “Art i natura. Dones creadores”.

“A la una yo nací”: cançó sefardita.
“Cançó de fer camí”. Lletra: María Mercé Marçal.
“Vestida de nit”. Composició: Gloria Cruz i Cástor Pérez. 

Veu: Irene Medán Sifre.
Guitarra: Lucas Ibáñez.

Regidoria de Cultura
Regidoria de Medi Ambient

Regidoria de Polítiques d’Igualtat

A més del bagatge personal, que sempre ha estat 
relacionat amb l’entorn de la cultura, i especialment 
de l’art; de la meua formació en diversos àmbits, des 
de dissenyadora d’interiors a cursos realitzats en la 
NAU de comissariat i gestió de galeries d’art; així com 
assistència a congressos de museística, continue  
aprenent amb cada projecte.

He tingut la sort de compartir íntimament i durant 
anys experiències artístiques acompanyada de perso-
nes creatives, inquietes i especials; i com a espectadora 
oberta, m’han aportat coneixement i plaer. Així doncs, 
em considere afortunada en comptar amb el suport 
d’artistes a qui dedique el meu temps com a comissària.

El comissariat abraça un conjunt ampli de tasques. 
Des de la idea que elabora el discurs teòric i un concepte 
a la preparació de la inauguració; tot partint de l’elabo-
ració del guió i el disseny, així com definir els recur-
sos expositius i estètics, el ritme, tràmits, organització, 
muntatge, textos i promoció de l’esdeveniment expositiu.

Hi ha una motivació imprescindible sense la qual 
el procés i resultat seria qüestionable: conéixer en 
profunditat, apreciar i gaudir l’obra amb què treballes.
arteymassalesprats.com
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ART I NATURA. Dones creadores
En esta exposició la representació artística està estre-
tament vinculada amb la percepció del món natural on 
les artistes contribuïxen a un canvi  en la forma en què 
visualitzem i ens relacionem amb la natura.

Una visió de la dona creadora actual com a persona 
compromesa amb la natura ens oferix intenses sensibi-
litats plàstiques i diferents lectures, tot dins la reflexió.

També la dona, amb la capacitat d’observar i conce-
bre el seu entorn. De crear les seues pròpies solucions i 
espais d’actuació, de combinar els elements existents i, 
a més d’això, inventar altres elements per a donar forma 
a quelcom existent.

“Art i Natura-Dones Creadores” ens mostra un con-
cepte ampli (terra-foc-vent-aigua…), idea, representa, 
interpreta, cuida i treballa la natura amb  força i, és clar, 
disfrutant-la.

L’obra de quatre dones de reconeguda trajectòria pro-
fessional amb diferents disciplines artístiques i un bagat-
ge intens, ens mostra la capacitat d’oferir una simbiosi 
creació-natura / matèria-emplaçament, tot investigant 
més enllà de la pròpia observació.

I com expresa Alba Fluixà en el seu poema Natura:

”Pigment de somnis, aglutinant de realitats.”
“Condició necessària de la bellesa i també de l’horror.”
“Origen indefugible de tot art i de tota la humanitat.” 

La varietat i la força de la naturalesa és la proposta 
de la pintora Carmen Montero. Transmetre sensacions en 
què la grandària ens és revelada per la força elemental 
de la mateixa natura tot i que el llenç és un format limitat. 
L’horitzó, el foc, el vent o la indefinició d’una ona presen-
ten el repte de simplificar detalls sense perdre l’objetiu 
final, que és representar eixa força que està buscant. El 
seu ideal és traslladar-nos a eixe moment de gaudi en 
envoltar-nos de tanta grandesa.

“El Miracle de la Naturalesa” al qual fa referència l’ar-
tista plàstica Elena Martí en el seu projecte expositiu està 
compost a més de suports com el paper japonés i teles en 
què l’òxid ens oferix matisos en què ens evoca la mutabilitat 
de la natura. Així mateix, obres escultòriques realitzades 
amb materials que trobem en la natura i que ens parlen de 
la vulnerabilitat de la matèria, de la relació de l’ésser humà 
amb la natura i la brevetat de la nostra existència.

I amb les arrels de la seua realitat, la fotògrafa Eva 
Ripoll ens mostra la mirada actual del seu entorn d’ori-
gen, de la infància on gaudí d’entorns naturals pròxims 
i ens oferix un joc interessant de materials amb imatges 
fotogràfiques de paratges naturals i espais urbans bar-
rejats amb la natura, on genera contrastos que impacten 
i ens capfiquen en la reflexió. 

Sales Prats Gràcia, comissària de l’exposició.
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NATURA

Mare del verd i del blau
i de tots els colors de la carn.
Pigment de somnis,
aglutinant de realitats.
Terra fèrtil que bressola paraules,
gestos, traços, cants i balls.
Arrel de la vida que tiny
rius, montanyes, valls i mars.
Origen indefugible de tot art
i de tota humanitat.
Condició necessària de la bellesa
i també de l’horror.
Llavor de l’arbre i del fruit
que ens nodreix el temps
i aviva l’existència.

Alba Fluixà Pelufo

NATURA  |  Tècnica mixta sobre paper  / Técnica mixta sobre papel  |  20 x 30 cm c/u  |  2019
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ELEMENTAL

A Carmen Montero

Com el foc que ens crema
i agita el vent i mou les fulles
a través del pèl dels pinzells.

Com l'aigua que dibuixa núvols
fets del blau i el gris d'una mar
amb horitzons indefinits.

Com l'aire que agita
l'escuma blanca de les ones
i ens fa oblidar els detalls.

Com la terra que parix arbres
destinats al roig de la tardor
però aferrats al gaudi del verd.

Com la força que mou el magma
incandescent d'una vida
que flueix oculta als nostres peus.

Imatge elemental d'un desig
que anhela la contemplació
d'un món més natural.

Alba Fluixà Pelufo.

CARMEN 
MONTERO

PINTURA
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TIERRA  |  Oli sobre taula / Óleo sobre tabla  |  100 x 122 cm AZUL  |  Mixta sobre taula / Mixta sobre tabla  |  100 x 122 cm  |  2015
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AIRE  |  Oli sobre taula / Óleo sobre tabla  |  100 x 122 cmMAR Y ROCA  |  Mixta sobre taula / Mixta sobre tabla  |  40 x 30 cm
ATARDECER  |  Mixta sobre taula / Mixta sobre tabla  |  40 x 30 cm

ROJO OTOÑO  |  Mixta sobre taula / Mixta sobre tabla  |  100 x 122 cm
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COSMOS  |  Mixta sobre taula / Mixta sobre tabla  |  100 x 122 cm SELVA  |  Mixta sobre taula / Mixta sobre tabla  |  122 x 48,5 cm
VOLCÁN  |  Mixta sobre taula / Mixta sobre tabla  |  81 x 100 cm

MAR Y CIELO  |  Mixta sobre taula / Mixta sobre tabla  |  81 x 122 cm
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VULNERABLE

A Elena Martí

Com arrels en l'aire
que cerquen els troncs
teixint traços eteris
en llenços de vent.

Com una negra pols de carbó
que tiny el dibuix de les rames
gestades per una natura inspirada.

Com les punxes que travessen
l'òxid que impregna la matèria
de la nostra humanitat.

Com un vel de terra
que balla al ritme de cada respiració,
inhalant conviccions
i exhalant dubtes.

Matèria vulnerable que ens parla
de la indefugible brevetat de l'existència.

Alba Fluixà Pelufo.

ELENA
MARTÍ
ESCULTURA
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HELECHOS  |  Òxid sobre paper japonés / Óxido sobre papel japonés  |  113 x 87 cm
PAISAJE NUMERADO  |  Òxid sobre tela / Óxido sobre tela  |  156 x 132 cm

PAISAJE  |  Òxid sobre tela / Óxido sobre tela  |  156 x 112 cm
PAISAJE 2  |  Òxid sobre tela / Óxido sobre tela  |  80 x 140 cm
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COLUMNA  | Troncs / Troncos  |  Mesura variableVILANOS  |  Urna i vil·là / Urna y vilanos  |  43 cm d’alt x 23 cm diàmetre
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HILOS  |  Urna de cristall amb fils de seda i llavors / Urna de cristal con hilos de seda y semillas  |  56 x 23 cm; Peanya 105 x 32 cm HOJA 1  |  Òxid sobre paper / Óxido sobre papel  |  16 cm diàmetre
HOJA 2  |  Òxid sobre paper / Óxido sobre papel  |  21 cm diàmetre
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ORIGINAL

A Eva Ripoll

Com enfonsar els ulls en les arrels
buscant l'origen oblidat
del tronc que hui ens sosté.

Com tornar la mirada
allà on jugava la infantesa
i passejar de nou els racons
d'un passat farcit de valls.

Com construir en fang, peça a peça,
l'aroma d'uns records
capturats en un instant
cuinat amb negatius.

Com travessar les fronteres sense porta
que separen la natura i la ciutat
intentant cosir-ne la fractura
armada sols amb la visió.

Realitat que ens aproxima
a l'instantània original
de la nostra eterna nostàlgia.

Alba Fluixà Pelufo.

EVA
RIPOLL

FOTOGRAFIA
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“LA MURTA”
Fotografia impresa directament en suport de fusta, 7 obres / Fotografía impresa directamente en soporte de madera, 7 obras

33 cm x 50 cm
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“LA ISLA DEL JÚCAR”
Tècnica fotogràfica impresa, cuites i esmaltades en maó de fang fet a mà, 8 obres / 

Técnica fotográfica impresa, cocidas y esmaltadas en ladrillo de barro hecho a mano, 8 obras
11 cm x 24 cm i amb una construcció de 40 maons de fang sense imprimir en els dos arcs de la sala
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Alba Fluixà Pelufo (Alzira, 1988) és artista plàstica, gestora cultural i poeta. Ha sentit des de sempre 
una gran passió per l’art i la literatura. És llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles 
de València i màster en Gestió Cultural de la UPV.

Ha participat en activitats poètiques i artístiques a tot arreu del nostre territori i ha organitzat 
recitals i presentacions de llibres. Exercix també com a comissària d’art i és col·laboradora habitual 
de nombrosos llibrets fallers. Com a il·lustradora, ha publicat els contes Dril, el cocodril i La pluja 
(Reclam Editorial, 2014).

Ha publicat els llibres de poemes En el camí de l’alba (Editorial Germania, 2013) i Geografies 
de l’atzar (Edicions Bromera, 2018). Ha participat en les antologies Màtria, Mare Òmnium, Miradas 
para compartir la luz, Huellas de mujer i Dones amb veu. Els seus relats han aparegut en diverses 
publicacions i mitjans de comunicació, així com també en els llibres Il·lusions (Edicions Bromera) 
i Microrelats per la Igualtat.

Amb Galeria d’incerteses ha guanyat el XIII Premi de Poesia Ibn Hafaja Ciutat d’Alzira.

Natural de Barcelona, va estudiar a l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de la Diputació de 
Barcelona. En escoles i tallers com el del pintor Pere Cara, l’Escola Sanvisens i el taller de l’escultor 
Maño. Actualment residix a València, on desenvolupa la seua carrera.

Ha realitzat exposicions col·lectives i individuals: Fundación Antonio Pérez de Conca, Barcelona, 
València, Madrid, París, Londres i Rio de Janeiro. Participa activament en actes artístics que es 
realitzen al barri de Russafa de València, barri en el qual té el seu taller. És membre de l’Asociació 
Cultural Sporting Club Russafa-Carlos Moreno Mínguez, i del grup Open Natura, associació que 
realitza anualment instal·lacions en diferents paratges naturals: la Murta, Paracuellos de la Vega... 

Ha rebut el premi Francesc Galí (Diputació de Barcelona), seleccionada en diverses ocasions en 
la Biennal de Manises, i el concurs Sanvisens de Sitges, a Barcelona.

En l’any 2013 va ser nomenada Artista per la Natura, per l’Institut Valencià d’Excursionisme i Na-
tura. Ha sigut seleccionada per l’Associació Civil Jarit, per a participar en un projecte d’intervencions 
artístiques a Algèria en 2018 per la instal·lació sobre la posidònia ‘Out of place’ (La Mar de Fràgil). 

L’última exposició individual, “Vulnerable”, realitzada en el 2019, ha sigut seleccionada i orga-
nitzada pel Centre de Documentació d’Art Valencià Contemporani Román de la Calle de la Universitat 
de València, en l’Espai d’Art Contemporani.

www.elenamarti.com

Algemesí, València, tècnica superior en Imatge i So. Marxadella, Torrent.
Des de 1994 treballa com a autònoma al Palau de la Música de València, a la Fundació Premis Rei 

Jaume I, al Palau de les Arts Reina Sofia, al Consell Valencià de Cultura i al Certamen Internacional 
de Bandes de Música Ciutat de València.

Exposicions: 2007, “Plácido Domingo en Valencia”, Palau de les Arts; “Los Gestos de la Música”, 
20 aniversari del del Palau de la Música; “Don Carlo en construcción”, Palau de les Arts, 2013, 2014; 
Exposició d’òpera “Cossi Fan Tutte”, Palau de les Arts, 2012, 2014, 2016 i 2018; Russafart Puertas 
Abiertas, Estudio Home Eva Ripoll, 2015; Preparant Maletes Festival Ciutat Vella Oberta al Col·legi 
Major Doctor Peset, 2016; Entre Espills, Festival MUV al Café Pessoa.

Col·lectives: “Fragments d’un any”, de 2005 a 2011, de la Unió de Periodistes Valencians, 2014; 
“Dones per dones”, Col·lectiu Objectives Dones Fotoperiodistes Valencianes, Mercat Central, 2015; 
“Diverses, històries de dones”, al Centre Cultural La Nau, Col·lectiu Objectives Dones Fotoperiodistes 
Valencianes 2015, “Fragments #0”, Centre Cultural La Nau, 2016; “La Ciutat de les Dones”, al Centre 
Cultural La Nau, Col·lectiu Objectives Dones Fotoperiodistes Valencianes.

Publicacions: llibre del 10, 20 i 25 aniversari del Palau de la Música. Llibres i llibrets, concerts i òperes 
Tetralogia de Wagner, Fura dels Baus, Palau de les Arts, Palau Reina Sofia.

www.evaripoll.com

Nascuda a Madrid, on va realizar els seus estudis en l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics. Va 
treballar com a dissenyadora gràfica a Espanya i Itàlia, al mateix temps que desenvolupava la seua 
carrera com a artista plàstica.

Ha realitzat múltiples exposicions individuals i col·lectives entre les quals destaquem:
2018 «DESTINO» Centre Cultural  d’Aravaca, Madrid. 2018. Participació en la Fira FLECHA Ma-

llorca. 2017-18 «LO MEJOR DEL DÍA» Casa de la Cultura d’Alzira i Sala Coll Alas de Gandia, València, 
organitzada pels Ajuntaments d’Alzira i Gandia. Participació en Vidas Trans a la sala CASA DE VACAS 
del Retiro, Madrid. 2016 «ESCENAS COTIDIANAS» Centre Cultural  d’Aravaca, Madrid. Organitzada 
per l’Ajuntament de Madrid . 2015 GALERIA CASTELLÓ 4. Madrid. 2014 GALERIA PEA, Claudio Coello, 
Madrid. 2014 Participació en la Fira ART SHOW BUSAN, Corea del Sud. 2013 «LUGARES DE PASO» Sala 
d’exposicions de l’Auditori Joaquín Rodrigo, Las Rozas, Madrid. Organitzada per l’Ajuntament de las 
Rozas. 2009 «ESTADO LÍQUIDO» Casa de la Cultura de Pozuelo de Alarcón. Madrid. 2008 «DE CERCA» 
Casino d’Alacant. Comissariada per la Fundació MPC. 2015 Finalista CERTAMEN MAGRAMA, Madrid. 
2015 Menció d’Honor IXX SALÓN DE PRIMAVERA amb l’obra “La cena” Organitzat per AEPE. 2002 «VIVIR 
EN MADRID» Comissariada per (JRC) COMISSIÓ EUROPEA. Museu Salvini, Coquio Trevisago, (VA), Itàlia.

www.carmenmontero.com

CARMEN MONTERO

ALBA FLUIXÀ ELENA MARTÍ

EVA RIPOLL
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ALBA FLUIXÀ
Alba Fluixà Pelufo (Alzira, 1988) és artista plàstica, gestora cultural i 
poeta. Ha sentit des de sempre una gran passió per l’art i la literatura. 
És llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles de València 
i màster en Gestió Cultural de la UPV.

Ha participat en activitats poètiques i artístiques a tot arreu del nostre 
territori i ha organitzat recitals i presentacions de llibres. Exercix també 
com a comissària d’art i és col·laboradora habitual de nombrosos llibrets 
fallers. Com a il·lustradora, ha publicat els contes Dril, el cocodril i La 
pluja (Reclam Editorial, 2014).

Ha publicat els llibres de poemes En el camí de l’alba (Editorial Ger-
mania, 2013) i Geografies de l’atzar (Edicions Bromera, 2018). Ha parti-
cipat en les antologies Màtria, Mare Òmnium, Miradas para compartir la 
luz, Huellas de mujer i Dones amb veu. Els seus relats han aparegut en 
diverses publicacions i mitjans de comunicació, així com també en els 
llibres Il·lusions (Edicions Bromera) i Microrelats per la Igualtat.

Amb Galeria d’incerteses ha guanyat el XIII Premi de Poesia Ibn Ha-
faja Ciutat d’Alzira.

CARMEN MONTERO
Nacida en Madrid, donde realizó sus estudios en la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos. Trabajó como diseñadora gráfica en España 
e Italia, a la vez que desarrollaba su carrera como artista plástica. 

Ha realizado múltiples exposiciones individuales y colectivas donde 
destacamos:

2018 «DESTINO» Centro Cultural de Aravaca, Madrid. 2018. Partici-
pación en la Feria FLECHA Mallorca. 2017-18 «LO MEJOR DEL DÍA» Casa 
de la Cultura de Alcira y Sala Coll Alas de Gandía, Valencia,organizada 
por el Ayuntamiento de Alcira y Gandía. Participación en Vidas Trans en 
la sala CASA DE VACAS del Retiro, Madrid. 2016 «ESCENAS COTIDIANAS» 
Centro Cultural de Aravaca, Madrid. Organizada por el Ayuntamiento de 
Madrid . 2015 GALERÍA CASTELLÓ 4. Madrid. 2014 GALERÍA PEA, Claudio 
Coello, Madrid. 2014 Participación en la Feria ART SHOW BUSAN, Corea 
del Sur. 2013 «LUGARES DE PASO» Sala de exposiciones del Auditorio 
Joaquín Rodrigo, Las Rozas, Madrid.Organizada por el Ayuntamiento 
de las Rozas. 2009 «ESTADO LÍQUIDO» Casa de la Cultura de Pozuelo 
de Alarcón. Madrid. 2008 «DE CERCA» Casino de Alicante. Comisariada 
por la Fundación MPC. 2015 Finalista CERTAMEN MAGRAMA, Madrid. 
2015 Mención de Honor IXX SALÓN DE PRIMAVERA con la obra “La cena” 
Organizado por AEPE. 2002 «VIVIR EN MADRID» Comisariada por (JRC) 
COMISIÓN EUROPEA. Museo Salvini, Coquio Trevisago, (VA), Italia.

www.carmenmontero.com

ELENA MARTÍ
Natural de Barcelona, estudió en La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de la Diputación de Barcelona. En escuelas y talleres como la 
del pintor Pere Cara, la Escola Sanvisens, y el taller del escultor Maño. 

Actualmente reside en Valencia donde desarrolla su carrera.
Ha realizado exposiciones colectivas e individuales: Fundación Anto-

nio Pérez de Cuenca, Barcelona, Valencia, Madrid, París, Londres y Río 
de Janeiro. Participa activamente en actos artísticos que se realizan en 
el barrio de Ruzafa de Valencia, en el que tiene su taller. Es miembro de 
la Asociación Cultural Sporting Club Russafa-Carlos Moreno Mínguez, y 
del grupo Open Natura, asociación que realiza anualmente instalaciones 
en diferentes parajes naturales, La Murta, Paracuellos de la Vega... 

Ha recibido el premio Francesc Galí (Diputación de Barcelona), se-
leccionada en varias ocasiones en La Bienal de Manises, y el concurso 
Sanvisens de Sitges Barcelona.

 En el año 2013 fue nombrada ‘Artista per la Natura’, por el “ Ins-
titut Valencià d’Excursionisme i Natura”.Ha sido seleccionada por La 
Asociación Civil Jarit, para participar en un proyecto de intervenciones 
artísticas en Argelia en 2018, por la instalación sobre la posidonia ‘Out 
of place’ ( La Mar de frágil). 

La última exposición individual “ Vulnerable” realizada en el 2019, 
ha sido seleccionada y organizada por El Centre de Documentació d’Art 
Valencià Contemporani Romàn de la Calle de la Universitat de València, 
en l’Espai d’Art Contemporani.

www.elenamarti.com

EVA RIPOLL
Natural de Algemesí,Valencia. Técnico Superior en Imagen y Sonido, 
MarxadellaTorrente.

Desde 1994 Trabaja como autónoma en el Palau de la Música Va-
lencia, Fundación Premios Rey Jaime I, Palau de les Arts Reina Sofía, 
Consell Valenciá de Cultura y Certamen Internacional de Bandas de 
Música Ciudad de Valencia.

Exposiciones 2007, “Plácido Domingo en Valencia”Palau de les Arts, 
“Los Gestos de la Música”20 Aniversario del Palau de la Música, “Don 
Carlo en construcción”Palau de les Arts. 2013, 2014 Exposición Ópera 
“Cossi Fan Tutte”Palau de les Arts.2012, 2014, 2016 y 2018 Russafart 
puertas abiertas Estudio Home Eva Ripoll. 2015 Preparant Maletes 
Festival Ciutat Vella Oberta en Colegio Mayor Doctor Peset. 2016 Entre 
EspillsFestival MUV en Café Pessoa.

Colectivas, “Fragmentsd´unany” de 2005 a 2011 la Unió de Perio-
distesValencians. 2014 “Dones per Dones”ColectiuObjectives Dones 
Fotoperiodistes Valencianes Mercado Central, 2015 “Diverses, histories 
de Dones” en el Centre Cultural La Nau Colectiu Objectives Dones Fotope-
riodistesValenciànes 2015, “Fragments #0” Centre Cultural La Nau. 2016 
“La Ciutat de les Dones” en el Centre Cultural La Nau Colectiu Objectives 
Dones Fotoperiodistes Valencianes.

Publicaciones: Libro 10, 20 y 25 Aniversario Palau de la Música. Li-
bros y libretos, conciertos y operas Tetralogía de Wagner, Fura dels Baus, 
Palau de les Arts Palau Reina Sofía.

www.evaripoll.com

SALES PRATS
Además del bagaje personal que siempre ha estado relacionado con 
el entorno de la cultura y especialmente del arte; de mi formación en 
diversos ámbitos, desde diseñadora de interiores a cursos realizados en 
la NAU de comisariado y gestión de galerías de arte; así como asistencia 
a congresos de museística, continúo aprendiendo en cada proyecto.

He tenido la suerte de compartir íntimamente y durante años ex-
periencias artísticas acompañada de personas creativas, inquietas y 
especiales; y como espectadora abierta, me han aportado conocimiento 
y placer. Así pues me considero afortunada al contar con el soporte de 
artistas a quien dedico mi tiempo como comisaria.

El comisariado abarca un conjunto amplio de tareas. Des de la idea 
que elabora el discurso teórico y un concepto, a la preparación de la 
inauguración; partiendo de la elaboración del guión y el diseño, así como 
definir los recursos expositivos y estéticos, el ritmo, trámites, organiza-
ción, montaje, textos y promoción del evento expositivo.

Hay una motivación imprescindible sin la cual el proceso y resultado 
sería cuestionable: conocer en profundidad, apreciar y disfrutar la obra 
con la cual trabajas.

arteymassalesprats.com

IRENE MEDÁN
Irene Medán Sifre nace en Alzira, dónde cursa sus estudios de música 
i piano. Obtiene el título Superior de canto en el Real Conservatorio de 
Música de Madrid.

Se traslada a Milán para a cursar un postgrado en el Politécnico 
Superior de Música de ésta ciudad. Forma parte de la plantilla del Coro 
de la Generalidad, con quién colabora en la actualidad. Es profesora de 
Canto en la Sociedad Musical de Alzira t en el Conservatorio de Música 
del Micalet de Valencia.

Canciones interpretadas en la inauguración de la exposición “ART i 
NATURA. Dones creadores”.

“A la una yo nací”: canción sefardita.
“Cançó de fer camí”. Letra: María Mercé Marçal.
“Vestida de nit”. Composición: Gloria Cruz y Cástor Pérez. 
Voz: Irene Medán Sifre.
Guitarra: Lucas Ibáñez.

ART I NATURA. DONES CREADORES
En esta exposición la representación artística está estrechamente 
vinculada con la percepción del mundo natural, donde asimismo, las 
artistas contribuyen a un cambio en la forma en que visualizamos y nos 
relacionamos con la naturaleza.

Una visión de la mujer creadora actual como persona comprometida 
con la naturaleza nos ofrece intensas sensibilidades plásticas i diferen-
tes lecturas, todo desde la reflexión.

También la mujer con la capacidad de observar i concebir su entorno. 
De crear sus propias soluciones y espacios de actuación, de combinar 
los elementos existentes y además, inventar otros elementos para dar 
forma a cualquiera existente.

ART I NATURA. Dones Creadores nos muestra un concepto amplio (tie-
rra-fuego-viento-agua…) idea, representa, interpreta, cuida y trabaja 
la naturaleza con fuerza y como no, disfrutándola.

La obra de cuatro mujeres de reconocida trayectoria profesional 
con diferentes disciplinas artísticas y un bagaje intenso, nos muestra la 
capacitad de ofrecer una simbiosis creación-naturaleza / materia-em-
plazamiento; siempre investigando más allá de la propia observación.

Y como expresa Alba Fluixà en su poema Natura:

”Pigmento de sueños,aglutinante de realidades”.
“Condición necesária de la belleza y también del horror.”
“Origen insoslayable de todo arte y de toda la humanidad.”
 
La variedad y la fuerza de la naturaleza es la propuesta de la pintora 

Carmen Montero. Transmitir sensaciones donde la grandeza nos es 
revelada por la fuerza elemental de la propia naturaleza a pesar de 
que el lienzo es un formato limitado… El horizonte, el fuego, el viento 
o la indefinición de una ola que presenta el reto de simplificar detalles 
sin perder el objetivo final; representar esa fuerza que está buscando. 
Su ideal es trasladarnos a ese momento de disfrute al rodearnos de 
tanta grandeza.

 “El Milagro de la Naturaleza” al que hace referencia la escultora Ele-
na Martí en su proyecto expositivo, está compuesto además de soportes 
como el papel japonés y telas en las que el óxido nos ofrece matices que 
nos evocan a la mutabilidad de la naturaleza. Así mismo obras escul-
tóricas realizadas con materiales que encontramos en la naturaleza, y 
que nos hablan de la vulnerabilidad de la materia, del ser humano con 
la naturaleza y la brevedad de nuestra existencia.

Y con los raíces de su realidad; la fotógrafa Eva Ripoll nos muestra 
la mirada actual de su entorno de origen, de la infancia donde disfrutó 
de espacios naturales próximos, y nos ofrece un juego interesante de 
materiales con imágenes fotográficas de parajes naturales y espacios 
urbanos mezclados con la naturaleza donde genera contrastes que im-
pactan y nos invitan a la reflexión.

Sales Prats Gracia, comisaria de la exposición.
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