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Realitat on tot flota, on tot és magnètic i lliscant. Així és l’univers de Montserrat Costa, una artista que va néixer a Bar-
celona i que des de 1966 viu i treballa a Girona, i s’involucra en el moviment artístic gironí. Per exemple, va formar part 
activament de l’Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona, l’ADAG, un col·lectiu que, en ple procés de derogació 
del franquisme, va promoure pràctiques d’agitació social i política, essent un dels pioners a l’Estat espanyol que avui 
anomenem “experiències col·laboratives.” 

El seu esperit viatger l’ha portat a exposar individualment i col·lectiva a diferents ciutats d’Espanya i Europa. Amb tot, 
el seu viatge no té fronteres i obre la ment cap a nous coneixements i experiències; va desenvolupar aquesta sen-
sibilitat a través dels viatges i també de les lectures que l’han ajudat a crear la seva percepció espiritual i filosòfica. 

Univers fluctuant és una mirada transversal, no cronològica, a les obres que els i les comissàries de l’exposició hem 
escollit per reflectir el seu procés creatiu, la seva visió del món. D’aquesta manera, ella deixa reflectit aquest senti-
ment de vida que l’envaeix, i el pas del temps de la seva existència queda reflectit en les seves creacions com si fos un 
bagul de records. En aquesta exposició us convidem a descobrir objectes, dibuixos i pintures de diferents èpoques, 
que ens endinsen en el més profund d’ella mateixa. Els cromatismes, les formes i els contrastos són la sinceritat dels 
seus pensaments i les seves emocions.

El cromatisme és el fil conductor d’aquesta exposició. A través dels passadissos del primer pis de l’Escola Municipal 
d’Art de Girona, oscil·lem per la lluminositat de les seves creacions. El daurat és un crit de llum que emergeix de la 
foscor, des de les capes de pintura fins a les profunditats que no podem controlar, més enllà de la nostra ment. Aquest 
és el color de la riquesa i la bellesa. Quina riquesa? La riquesa de les formes, els contrastos, la llum i la vida. Quina 
bellesa? La bellesa de l’espiritualitat de l’artista. 

La seva obra —tot i estar composta de sèries molt diverses— té continuïtat. En tota aquesta diversitat hi hem trobat 
punts en comú que, junts, creen un nou relat. Un univers particular on cadascú de nosaltres es pot reconèixer. Per 
tant, deixem que sigui el visitant qui creï el seu propi itinerari, que connecti directament amb el procés creatiu i el 
resultat obtingut per Montserrat Costa. 

Univers fluctuant és el resultat del treball en equip d’un grup d’estudiants d’Història de l’Art de la Universitat de 
Girona en col·laboració amb l’Escola Municipal d’Art de Girona i l’artista Montserrat Costa. Per a nosaltres ha estat 
una oportunitat poder portar a terme l’exposició d’una artista del territori, amb qui hem creat uns vincles que es 
mantindran d’ara endavant. També ha estat molt satisfactòria la possibilitat d’aprendre a comissariar una exposició 
des de la perspectiva més propera i pràctica. 

Montserrat Costa ens ha transmès la possibilitat d’enlairar-nos en una realitat on tot flota, hem après que les obres, 
tot i ser físiques, són efímeres, van canviant amb el pas del temps. El canvi, que és l’essència de la vida, ens obre no-
ves portes. El canvi renova l’univers que ens havíem creat. I és per aquest motiu que us convidem a immergir-vos en 
aquest cosmos, proveu-ho i potser us sentireu diferents. 


