
Quan pot dir una persona que comença a ser artista? Aquesta
pregunta, que s'han fet multitud d'amants de les arts plàstiques, joves i
no tan joves, podria ser perfectament el començament d'aquesta
exposició. Els inicis mai han estat fàcils, i encertar amb la direcció,
encara menys. De ben segur, el mateix Pep s'ho va qüestionar més
d'una vegada mentre viatjava, sovint amb els seus propis treballs a
l'esquena, arreu del món. Per aquest motiu ens va semblar que ens
trobàvem al davant d'una oportunitat única per intentar donar llum a
aquest procés, almenys en el cas concret de l'artista que ens ocupa.

El fet de poder explicar dins del marc d'una escola d'art, les seves
principals influències, de manera gairebé estratigràfica, a l'hora de
pintar, afegit al seu caràcter autodidacta, ens permet mostrar quines
van ser les més importants, així com en quins moments van tenir lloc.
Un estudi on destaquen per sobre de tot uns viatges, convertits en les
principals fonts d’on nodrir-se, tant per les situacions viscudes com pels
coneixements adquirits en el decurs dels mateixos. Londres, Berlin,
Nova York, Itàlia, el Marroc, i finalment una volta al món, seguida d’una
estada a Àsia, amb vàries anades i vingudes, li van suposar un pòsit
vital del qual a data d’avui encara no s’ha desfet. 

Quan torna d’Àsia, artísticament parlant, ja és el Pep que tots
coneixem. Trigarà un temps a pair tota la informació que porta a la
motxilla, però molta de la iconografia que trobarem a posteriori als seus
treballs, i que precisament és allò que el diferencia d’altres artistes, ja
son presents de manera evident en tota la sèrie de papers de Bangkok.
Formalment, les pinzellades verticals o horitzontals, la presència dels
punts o la convivència d’elements figuratius o abstractes. 
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Notes sobre l'artista

Pep Camps (Girona, 1962) és un pintor
autodidacte, tot i que també va cursar estudis
d’Història de l’Art a la Universitat Autònoma de
Barcelona. A principis dels anys 80 va començar
a realitzar instaŀlacions i performances. Gràcies
a una beca de la Generalitat de Catalunya va fer
una estada a Berlín. A partir d’aquí la pintura i el
dibuix van prendre protagonisme en el seu
treball.

Des del 1987 fins el 1992 va fer diverses
estades al continent asiàtic, fet que ha exercit
una forta influència en la seva vida i obra.

La seva obra figura en diverses coŀleccions
públiques i privades. Ha exposat a ciutats com
Girona, Figueres, Barcelona, Madrid i València, i
a països com Tailàndia, França, Itàlia i Suïssa.
Sempre ha estat molt vinculat al territori com
demostren les seves darreres exposicions a
Olot, a Castell d’Aro-Platja d’Aro, a Tossa de
mar, a Vallgrassa, a Salt, a Banyoles, a Torroella
de Montgrí, al Castell Palol de Revardit i a
l’Escala.

A la vegada, ha realitzat escultura i ha
intervingut en processos de ceràmica. Des de
l’any 2000 imparteix cursos de pintura a l’Escola
Municipal d’Art de Girona. I també coŀlabora
iŀlustrant els escrits de Ramon Carbó- Dorca al
Diari de Girona i al llibre Sis octets d’octets. La
darrera  exposició, data del 2017: "Variacions
1992-2016" al Centre Cultural de la Mercè de
Girona.

Conceptualment, aquella simbiosi personal entre
pensament occidental i oriental, l’acostament als grans
mestres, el caràcter reivindicatiu de la seva obra, i la
consciència del valor de l’obra d’art com a document
històric del moment viscut. La sotragada va ser tan
forta que es pot considerar el gran punt d’inflexió en la
seva evolució com a persona i artista.

Així doncs, hem intentat ser el màxim de diàfans a
l’hora d’explicar tot el seguit de viatges i les seves
corresponents influències, entenent-les com a diferents
capes acumulatives en el decurs del temps. El visitant
trobarà a cada obra un seguit d’indicacions sorgides de
l’anàlisi de la mateixa, una desconstrucció que
l’ajudaran a entendre una mica millor el seu llenguatge
a l’hora de la creació. A la vegada, es trobarà convidat
a apuntar-se a aquesta recerca de nous elements
sorgits des de l’anterior obra de l’exposició visitada. 

L’exposició s’acompanya d’imatges i documentació de
la mateixa època, on trobarem la seva incursió al món
conceptual, així com diferents accions i exposicions
portades a terme en aquells anys. 

Aquests preludis d’en Pep Camps constitueixen
l’avantsala de tot el treball mostrat a la Casa de
Cultura, la Fundació Fita i la Casa Masó. 
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