"La idea de pintar les portes dels Texas va sortir pel meu amor cap al món del
cinema, i també per proximitat en una de les sales que considero més importants en
l’actualitat a la ciutat de Barcelona; una sala que ha aconseguit batallar en època de
crisi acostant un cinema de reestrena (que a vegades no es troba en sales
convencionals) en versió original, subtítols en català i a preus assequibles a la
ciutadania. Fent acostar des de joves a gent gran, fent-los participes d’aquest
projecte i de l’experiència del bon cinema.
Jo passava cada dia per davant del cinema, apart de que sóc assidu del mateix, i vaig
veure que al Carrer Igualada hi havia les portes d’emergència molt deslluïdes, i vaig
tenir la pensada de millorar-les, i ja que jo tracto molt i pinto sovint sobre temes
relacionats amb pel·lícules, vaig veure una bona oportunitat per fer un homenatge al
cinema.
Vaig pensar uns diàlegs mitjançant l’estructura de cada porta, intercalant diferents
personatges (actrius i actors) de diferents èpoques, que van compartir en un
moment donat de les seves carreres pantalla, i que jo pinto tenint un diàleg.
Retratant-los de costat.
Cada porta és un homenatge a uns actors, a uns llargmetratges concrets i a un
moment concret. És important per mi, saber que darrera cada imatge hi ha una
història rellevant i un diàleg (que està escrit al blog que et deixo adjuntat al mail).
Al ser anònim, i una persona tímida, fa difícil definir-me a mi mateix, però estic molt
interessant en plasmar diferents realitats, a través de diferents figures pintades en
l’espai públic, fent arribar així, l’art a tothom. Al igual que els Texas amb els seus
preus econòmics.
No vol dir que tingui menys valor, simplement, és un posicionament dins al món de
l’art i de l’exhibició de l’obra.
He pintat en ciutats com París, Londres, Berlín, Utrecht, Nottingham, Graz, i he
exposat en diferents galeries de Barcelona, Regne Unit, i Estats Units. A EUA he estat
exposant a l’ambaixada Espanyola i col·laborant amb la Visual Aids de Nova York.
També, a part d’expos, he participat en festivals de pintura mural en diferents
ciutats".
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