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L’obra de Mar Serinyà (Torroella de Montgrí, 1986) parteix d’una base experimental que comença amb la gimnàstica, la música i les belles arts que, combinades amb la voluntat d’expressió, la porten a treballar amb el dibuix, la performance i la vídeo-acció. D’aquesta manera,
l’artista passa per una gran varietat de registres i suports amb els quals explora al llarg de la
seva trajectòria, que comencen a prendre forma durant la seva formació a l’Alanus Hochschule, una de les poques universitats que ofereixen formació euritmística. Aquesta constant
experimentació parteix de la necessitat de donar ordre i harmonia al moviment interior que
la fa vibrar, esdevenint el motor de la seva creació artística.
La seva primera sèrie, Impulsos (2009-2010), és una mostra de diferents pulsions internes
que estimulen l’artista a fer traços, materialitzats amb creta negra sobre fons blanc, amb els
quals descobreix la importància de buscar un estat anímic concret que sigui capaç de reconèixer allò autèntic que hi ha dins seu per tal de poder-ho expressar. Aquesta concepció la
traslladarà, al cap de poc, a les Eurítmies, per les quals l’artista es prepararà física, mental i
espiritualment per tal d’assolir la consciència corporal necessària i expressar-se a través de tot
el seu cos, el qual anirà al compàs del ritme harmoniós del seu interior. Aquesta metodologia
marcarà el pas previ a tota la seva producció artística, aplicada també a les performances i a
les pintures en metacrilat.
Amb aquesta exposició, els alumnes de Darreres tendències en l’art contemporani del grau
en Història de l’Art de la UdG volem mostrar quin és el procés creatiu de Mar Serinyà i com
s’ha anat desenvolupant fins arribar a les seves últimes creacions. Alhora, tot estudiant la seva
obra, ens hem adonat que hi ha un motiu formal que es repeteix sovint en les seves peces.
Aquest és el moviment circular, que queda dibuixat pel seu traç. Ens ha semblat especialment
rellevant ja que allò que l’artista vol expressar, només ho pot fer de forma completa durant el
transcurs de la seva realització. Un cop acabada l’acció, l’impuls que l’havia originat mor allà
mateix on havia començat a tenir vida i la imatge del cercle, que té l’origen i el final en el mateix punt, il·lustra aquest concepte a la perfecció. De manera que tant el procés creatiu com
el cercle són els pilars d’aquesta exposició.

