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Marco Noris

A la frontera

132 dibuixos i pintures (tinta i oli), 12x17 cm, 2017

Ser i fer frontera és la principal motivació d’aquest projecte artístic de Marco Noris. Durant quasi
un mes, l’artista va recórrer a peu, tot seguint la ratlla fronterera, la serralada pirinenca des dels
límits d’Andorra fins a Portbou. Una línia geogràfica invisible que és el producte d’una capa
superposada d’esdeveniments històrics, la qual es fa visible per mitjà de centenars de fites
(mugues) que delimiten la separació entre els estats.
L’itinerari de Marco Noris té un pronunciat caràcter experiencial, que es plasma en un exercici de
pintura au plein air. En aquest sentit, el que aparentment sembla una actitud lúdica i
contemplativa de l’artista en relació amb el paisatge, es converteix en una acció que adopta la
forma d’un inventari crític a l’entorn del fet fronterer i de tot allò que hi està vinculat: refugiats,
exili, exclusió, marginació. És a dir, la distància, la fatiga i les inclemències del temps, patides pel
mateix artista en la seva pròpia pell, adquireixen una configuració al·legòrica que remet als
damnats de la terra d’ahir, d’avui i del futur.
Aquests dibuixos realitzats in situ durant el viatge, que es podrien situar entre el diari personal i
el registre notarial que reafirma el traçat de la frontera, evoquen la connexió visual i emocional de
l’artista amb un context alhora inhòspit i fascinant a partir del qual es desplega tot un nou
escenari de memòria.
www.marconoris.com

Exposició:
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Horaris: de dimarts a dissabte de 10:00 h a 18:00 h · Diumenges i festius de 10:00 h a 14:00 h · Dilluns tancat

