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TOM CARR REVERBERATIO 
 
 
Del 8 novembre 2013 al 5 gener 2014 
Sala de les Voltes 
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA 
Vilanova i La Geltrú 
 
 
Inauguració divendres 8 de novembre a les 19:30 
 
 

L’exposició REVERBERATIO ens mostra el procés de la recerca 
creativa que Tom Carr ha portat a terme amb l’evolució de la seva 
obra. Un intens i significatiu treball de síntesi que li permet 
prescindir de les parts més supèrflues fins arribar a la veritable 
essència de la forma. 
 
L’expansió de l’energia primigènia de la forma, des del centre cap 
a l’exterior, és l’eix que genera la força d’aquestes obres, les quals 
ens permeten fer un recorregut imaginari per a la seva 
transformació: a partir de la potència generada pel cercle, sorgeix 
una espiral que creix sobre si mateixa i es transforma en hèlix, per 
arribar a quedar fixada en la piràmide. 
 
REVERBERATIO s’inicia a la sala d’exposicions i des d’aquest 
punt central crea una força que s’expandeix fins a l’exterior. 
 

 
Una conjunció de llum i ombres arriba a la plaça de les Casernes de la mà de TCteamwork, 
equip format pel mateix Tom Carr juntament amb Lourdes Santandreu Planas i Massimiliano 
Moro. Un equip que suma mirades i creativitat per generar unes peces actives, on l’espectador 
passa a formar part de l’experiència artística, de manera atzarosa i en llocs no buscats, a 
través de la dualitat llum/ombra. 
 
Fina Duran 
Comissària 
 
 
CERCLE 
De totes les formes a les quals, de maneres molt diferents, al·ludeix 
Carr en les seves diverses creacions, el cercle és, sens dubte, una 
de les més representatives, tant pel que fa al seu caràcter formal 
intrínsec com pel seu elevat i profund contingut simbòlic. 
Lourdes Cirlot 
Catedràtica d’Història de l’art i Vicerectora d’Arts, Cultura i Patrimoni 
de la UB. 
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ESPIRAL 
Les formes espirals o els creixements espirals en l’obra de Tom Carr representen una 
exploració artística on puresa de formes, color, textura i llum es fonen, alhora que fan possible 
que la forma geomètrica assoleixi una dimensió estètica i emocional. 
Claudi Alsina 
Secció Matemàtiques i Informàtica , ETS Arquitectura de Barcelona, Universitat 
Politècnica. 
 
 
HÈLIX 
...Però quan un cercle i un altre cercle  
s’entrecreuen en el finit 
s’entertolliguen en l’infinit, 
quan un desdiu el que l’altre diu 
en l’oralitat de la l’ardor, 
llavors creixen altres cercles en sí 
i es constitueix la comunitat de la vida... 
Vicenç Altaió 
Poeta i gestor cultural. 
 
 
PIRÀMIDE 
En el cas de Carr, les seves piràmides són testimonis vius d’un llenguatge artístic que es 
modela en l’ intel·lecte de cada espectador...les seves escultures piramidals no són immòbils, 
ans al contrari: les integra en el seu temps i espai, i aquests poden variar i condicionar la seva 
percepció. 
Jordi Clos i Llombart  
President 
Fundació arqueològica Clos. 
 
 
 
Tom Carr (Tarragona, 1956) 
Artista català d’origen americà. És professor de l’escola Massana i ha portat a terme 
cursos i conferència amb la School of Visual Arts de New York i el Centro Galego de 
Arte Contemporánea de Santiago entre d’altres. 
 
 
PUBLICACIONS MÉS DESTACADES 
 
- MATAMOROS, JOSEPHINE Tom Carr Visualization of thinking, Editorial 
Comanegra, Barcelona, 2012 ISBN 978-84-15097-52-5 
 
- AA.VV. Reverberatio, Obres de Tom Carr 1974 - 2009, Fundació Caixa Tarragona, 
Tarragona, 2009 ISBN 978-84-935710-7-8 Textes de Fina Duran, Lourdes Cirlot, Claudi Alsina, 
Vicenç Altaió i Jordi Clos 
 
- CARR, TOM Versus, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2003 ISBN 84-9718-195- 
6 Text de Françoise Barbe-Gall 
 
- CARR, TOM Cycle et Coïncidence, Musée d’art moderne Céret, Céret, 2002 ISBN 
2-901298-39-7 Textes de Françoise Barbe-Gall i Christine Buci-Glucksmann 
 
- CARR, TOM Orbis Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Actar, 
2000 ISBN 84-95273-41-1 Textes de Joan-Francesc Ainaud, Sylvie Boulanger i Vicenç Altaió 
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OBRES PÚBLIQUES 
És autor de nombroses obres públiques situades a Catalunya, Espanya, Austria, 
California, França i Alemanya entre altres. 
Les seves darreres obres vinculades amb la recerca de la llum i les ombres han estat 
Presentades a Bucarest, Singapur, Melbourne, New York. 
Des de l’any 1981 ha portat a terme més de noranta exposicions individuals a ciutats 
com Lleida, Huarte, Reus, Madrid, Ginebra, Paris, Porto, Basilea, Ceret, Valladolid, 
Paris, Milà, Barcelona, Pamplona, Burgos, Girona, Graz, Los Angeles, Sevilla, Freiburg, 
Amberes, Tarragona, Basilea, València, Colònia, Venècia, Lió, Zurich, Hannover….entre altres. 
 
TCTEAMWORK 
Grup de treball creat per tal de portar a terme projectes d’art a partir de concepte com 
sostenibilitat i reciclatge tot considerant l’ús de la llum i de les noves funcions de l’art. 
Professor i alumnes de l’escola Massana formen l’equip : Tom Carr - Massimiliano 
Moro -Lourdes Santandreu Planas. 
 
 
Exposició organitzada pel Centre d’Art Contempoani LA SALA  i Itinerart (Itinerància 
d’exposicions  i obres d’art i gestió cultural). 
 
 
Activitats complementàries 
 

- Visita comentada a càrrec de l’artista. Diumenge 1 de desembre a les 12h 
- Taller de infantil de Nadal. Juguem amb la llum. Divendres 27 de desembre a les 18h. 

Gratuït. Places limitades. Cal reserva prèvia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓ I HORARIS 
CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA 
C. de Joaquim Mir, 12 
08800 Vilanova i la Geltrú 
 
Tel. 93 81690 01 
www.lasalavng.cat 
lasala@vilanova.cat 
 
horaris 
De dimarts a dissabte de 18 a 21h 
Dissabtes i diumenges d’11 a 14h 
 
 


