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Horaris: de dimecres a divendres de 17 a 20 h - dissabtes d’11 a 14 h i 
de 17 a 20 h - diumenges i festius d’11 a 14 h

Del 16 de gener al 15 de febrer de 2015
Inauguració el 16 de gener a les 19.30 h.

Concha Ibáñez
Pintures i gravats



Concha Ibáñez
Josep M. Cadena
El paisatge no existeix pas a la Natura, sinó que és la ment humana la que sap construir-lo. La més gran de les 
dificultats és saber eliminar entre tots els elements que es poden posar de manera que, aquells que sembli que no hi 
siguin, s’hi trobin. Mai no és qüestió de representar.

Ramon Casalé
Si per a Leonardo Da Vinci, la pintura era poesia muda, per a Concha Ibáñez, la pintura és contemplativa. En els 
dos casos el silenci i la meditació són els motius principals de la seva existència. No calen paraules per entendre el 
que significa la seva pintura.

J. Corredor-Matheos
Concha Ibáñez és un exemple d’artista dotada i conscient de la seva responsabilitat com a tal, que sap veure allò 
que no solem distingir amb la visió quotidiana.

Teresa Costa-Gramunt
Concha Ibañez no pinta el paisatge que veu, sinó el paisatge que interioritza. Les pintures de paisatge de Concha 
Ibáñez, poesia en el gest, harmonia en la composició i sobrietat sensible en la tria dels colors, reflecteixen el seu 
món personal en diàleg amb l’universal. O, dit d’una altra manera: reflecteixen el seu ésser interior en comunió 
amb el paisatge. Els paisatges de Concha Ibáñez són Concha Ibáñez.

Castilla, oli s/ tela, 116 x 87 cm.Castilla, oli s/ tela, 116 x 89 cm.

Almeria, oli s/ tela, 65 x 54 cm.
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