
VALENTINA. Tècnica mixta. 120 x 120 cm. 

Alamà ens brinda en aquesta col·lecció de vermells saturats, vius i imponents una mirada única 
entorn a l’univers de l’estudi del pintor i del treball amb el model. Red Studio sintetitza tot l’après 
en el desenvolupament de la seva investigació tècnica durant l’útlima dècada. L’academicisme i 
l’abstracció conviuen sobre el llenç. Es tracta d’un nou episodi estètic amb una força expressiva 
aclaparadora en la qual podem apreciar el ball entre la pinzellada mil·limètrica i els grans traços 
enèrgics plens de pintura.

Encara que veiem diferents quadres amb els mateixos models, mai veiem a la mateixa persona. 
Només és necessari un canvi de postura, en l’actitud o en la mirada. És per aquest motiu que bateja 
els quadres amb noms propis diferents. El que predomina és el caràcter de la figura representada 
i no la identitat real de la mateixa. La presència i psique d’aquest personatge singular afecten a la 
composició, el ball entre la figura i el foc vermell.

Les obres es construeixen mitjançant un sistema de plans alterns d’oli i de resina que confereixen 
una comoditat única per aplicar el color. Aquest joc amb les capes apropa una sensació de 
profunditat sense precedents. Mitjançant aquesta tècnica, Alamà acosta la pintura a l’oli al domini 
del baix relleu. Els fons, els personatges i els objectes queden congelats en diferents capes de gel 
vermell. En aquest joc d’ombres, mitjançant la bastida de la resina, Alamà aconsegueix un joc de 
variants de color únic i innovador, creant matisos d’un vermell gens fàcil de domesticar que no 
obstant això aconsegueix aquí una riquesa digna de menció.

AMBAR I LIA. Tècnica mixta. 50 x 50 cm. VICTÒRIA. Tècnica mixta. 100 x 100 cm. 
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GLÒRIA. Tècnica mixta. 100 x 100 cm.

HUGO. Tècnica mixta. 100 x 100 cm. 

BIBIANA. Tècnica mixta. 94,3 x 75,4 cm 

Portada: VULCANO. Tècnica mixta. 200 x 200 cm 

Aquesta exposició es pot visitar a la nostra web www.elclaustre.com


