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La Casa Aymat acull una mostra dedicada a la vida i obra de Josep Maria Brull
'Josep Maria Brull. L'artista, el mestre, l'home' és l'exposició
que recull la vida i obra de l'escultor nascut el 1907 i que es
pot veure a la Casa Aymat fins a l'abril. La mostra, que
s'emmarca dins l'any Brull, arriba a Sant Cugat, ciutat on viu
actualment la seva família, després d'haver voltat durant un
any per tot Catalunya.

L'exposició va néixer ara fa un any com una iniciativa de l'Ajuntament de Ripollet, impulsador de l'any Brull,
la diputació de Barcelona i la Generalitat. La mostra recull les tres etapes de l'escultura de Josep Maria Brull:
la popular, la de les perdres i la de la síntesi, i el seu treball de ceràmica i mosaic.
La comissària de l'exposició, Elena Vilalta, destaca l'objectiu de la mostra.
Elena Vilalta: El què pretén és recollir tots els aspectes d'aquest personatge.
A més del recull de l'obra de Brull, la mostra inclou retalls de les facetes humanes de l'artista. La seva filla i la
seva néta, Núria Brull i Núria Cabuti respectivament, que actualment viuen a Sant Cugat, han mostrat la seva
satisfacció de que l'exposició arribi a la ciutat.
Núria Cabuti i Núria Brull: Ha estat un gran plaer comptar amb la participació de tots els municipis. /
Aquesta sala ens agrada molt.
L'exposició va començar la seva itinerància ara fa un any i ha passat per municipis com Tivissa, Sabadell,
Barcelona o Ripollet, on es va iniciar. El tinent d'alcalde de Cultura, Xavier Escura, destaca l'estàtua de Sant
Francesc de la nostra ciutat, obra de Brull.
Xavier Escura: Aquí en tenim una mostra, al barri del Coll amb l'estàtua de Sant Francesc.
La mostra s'ha inaugurat aquest dimecres a la tarda amb la presència del regidor de Cultura de Ripollet i de la
família de l'artista. L'exposició es podrà veure fins al 20 d'abril a Sant Cugat, ciutat on teòricament clourà la
seva itinerància. Tot i així, l'organització ha deixat les portes obertes a que pugui visitar algun municipi més.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/cultura/30956.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 21/01/2022

