
Les pintures de Tatiana Blanqué són el resultat 
d’una gran capacitat d’observació pausada, 
reflexiva i profunda sobre la naturalesa. En els 
seus enormes paisatges/pintures podem veure la 
complexa estructura dels arbres que s’alcen al cel, 
entreteixint un món enlluernador de formes i colors, 
sempre acompanyada d’un fons immaculadament 
blanc, potser perquè poguem així apreciar el 
miracle de la creació en tota la seva magnitud.

Els arbres han existit des de fa 370 milions d’anys. 
Creixen ben arrelats a les profunditats de la terra i 
s’expandeixen en l’espai creant una part important 
d’aquest món de formes complexes que denominem 
paisatge. Des de temps remots l’ésser humà ha 
venerat l’arbre. En diferents cultures se li atribueixen 
poders màgics, encara que aquest aspecte poc li 
interessa a Tatiana Blanqué. Per a ella l’arbre és una 
forma orgànica, l’existència del qual l’ha acompanyat 
sempre. I és que per a Tatiana l’arbre no sols és una 
expressió natural de la bellesa en el seu sentit més 
ampli, sinó que a més és una figura irreemplaçable 
del paisatge que ens envolta.

Així doncs, som davant una obra pictòrica 
enlluernadora, sòlida, d’una bellesa captivadora 
feta amb un traç i una soltesa pròpia d’una pintora 
que viu amb passió el moment en el qual viu i 
l’obra de la qual inevitablement ens convida a 
reflexionar sobre la nostra existència en un món 
cada vegada més amenaçat per la desforestació i 
el canvi climàtic.
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Tatiana Blanqué
ESCOLTA EL QUE VEUS, ens acaronen

11 - 29 maig

Tatiana Blanqué (Sant Cugat del Vallès, 1971) es llicencia 
en Belles Arts en l’especialitat de pintura per l’Universitat de 
Barcelona l’any 1996. Complementa la seva formació amb un 
curs de pintura al Kengsinton & Chelsea College de Londres i 
un seminari sobre color a l’escola Eina de Barcelona. 

Exposa individualment a la Galeria Alba Cabrera (València, 
2020); Foyer Palau de la Música Catalana (Barcelona, 
2019); Galeria Anquins (Reus, 2019); Galeria Santiago 
Rusiñol (Sant Cugat del Vallès, 2018); Galeria Ormolú 
(Pamplona, 2018); Galeria El Quatre de BCN (Barcelona, 
2014); Galeria Artwindows (Barcelona, 2013); Galeria El 
Quatre (Granollers, 2011); Espai Jove de la Generalitat 
de Catalunya (Barcelona, 2001).

Selecció d’exposicions col·lectives: Galeria Beauchamp 
(Canadà-Quebec, 2020); The Art One (Andorra, 2020); 
Sala Nonell (Barcelona, 2019); LAPEK, Espacio Lesley 
Yendell (EL Penedès-Tarragona, 2019); MH Art Gallery 
(Bilbao, 2017, 2016); Galeria Ormolú (Pamplona, 2017); 
FIG (Bilbao, 2016); Gralles Experience (El Penedès, 2016); 
Galeria El Quatre (Barcelona, 2016, 2014); Casa Elizalde 
(Barcelona, 2015); Art Madrid (Madrid, 2014, 2013, 2012, 
2008…), Art Room (Madrid, 2013); Red Penguin Gallery 
(Marbella, 2012); Go Gallery (Amsterdam, 2005); Galeria 
Rina Bouwen (Madrid, 2003); Montserrat’s Gallery (Nova 
York, 2003); Casal Solleric (Palma de Mallorca, 2003). 

www.tatianablanque.com
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Estabilitat natural. Dibuix i oli damunt tela. 130 x 195 cm. 2021

 A la portada: 

Reforestació i més enllà 1. Dibuix sobre imatge digitalitzada damunt (Wallpaper, Esasy live spray and up). 117 x 109 cm. 2020
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