
CONEIXEMENT, CREATIVITAT I ART

Volem compartir la 4a edició d´Art a 4 Mans. En quatre anys hem fet un viatge
que ha transformat la visió i la relació de totes les persones compromeses amb el
projecte. 

Ara,  Art a 4 Mans,  és una marca coneguda i reconeguda, i com exposem en
aquesta  edició,  les  obres  fetes  en  anteriors  edicions  han  estat  imatge  d
´esdeveniments  i  actes  que  s´han  organitzat  a  la  ciutat,  per  diferents
institucions,  que ens han demanat poder-ne fer ús i que es motiu de reafirmació
dels artistes de LA XAMBA que en són autors.

Coneixement,  Ciència  i  Art  són  el  camí  a  la  Creativitat,  i  la  seva  intima
coexistència  ens fa  mes humans.  En  aquesta  edició  trobareu reflectit  aquest
camí,  tant en les obres dels  artistes,  com en el  format expositiu.  La  ciència
acompanya a l´art i la tecnologia permet gaudir del procés i interactuar amb el
codi QR.

 Aquest format permet que l´espectador sigui també part del procés, i en les
obres que són musicals, poder-ne gaudir plenament, sense restriccions per raó
de l´espai expositiu, així com a You Tube .

El nou format, però, no seria possible sense la col·laboració de l´equip de socis
de la Xamba i voluntaris que realitzen els suports  i tenen cura del muntatge i
desmuntatge  de  l´exposició  per  a  anar  a  les  diferents  ubicacions  durant  la
itinerància

Hem consolidat  un  espai  de trobada,  que va més enllà  de l’espai  de relació
inherent al procés creatiu entre els dos artistes- a 4 mans- i és un cercle molt
més ampli, i que inclou les persones que venen a veure l´exposició en les sales
que visitem durant la itinerància,  on els nostres socis expliquen l´experiència
viscuda en la creació de l´obra. El projecte s´ha consolidat i els resultats avalen
els objectius proposats amb el compromís i la complicitat de totes les persones
que dia a dia, ho fan possible i especialment als artistes convidats, que amb la
seva generositat en temps i coneixement ens han acompanyat fins ara. 

 Seguirem caminant junts.   
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