La galeria In Art obre amb força a Santa Caterina

Barcelona disposa des d’aquesta setmana d’una nova galeria d’art, cater InArt, espai dedicat a
l’art contemporani situat en un barri emblemàtic de la nostra ciutat. InArt es troba a tocar del
mercat de Santa Caterina, en una zona que ha experimentat una profunda transformació
urbanística que afavoreix la preservació de la tradició al costat d’una important aposta per
l’arquitectura contemporània i la creació d’espais singulars. La remodelació de l’estudi Miralles
Tagliabue d’aquest mercat, així com la proliferació d’espais d’oci i cultura especialitzada ha
revitalitzat Santa Caterina fins a convertir-se en una zona moderna i culturalment atractiva.

In Art és una peça més d’aquest entramat urbà. Una galeria d’art jove però amb un important
bagatge. Un espai que aposta per la novetat i pels artistes emergents, sense oblidar els valors
segurs d’artistes consagrats. Al capdavant de cater InArt hi ha Ysabel Pinyol, que ja ha
desenvolupat part de la seva tasca a la galeria Antoni Pinyol de Reus i que ara s’estableix a la
ciutat comtal. La galeria també ha iniciat un projecte artístic paral·lel a Internet i les noves
tecnologies amb el qual pensa complementar l’oferta artística per als seus clients i
col·leccioniste.

InArt ofereix al gran públic un espai diàfan especialitzat en art contemporani. La inauguració ha
estat encarregada a un valor segur de l’art contemporani actual, Javier Mariscal, que
presentarà, a partir del 13 de març, l’exposició Letters & Lletres on mostra la seva obra recent.
Cater InArt celebrarà sis exposicions a l’any i participarà a les fires nacionals i internacionals
d’art amb artistes de la vàlua de Nacho Alcázar, Laila Escartín, José Carlos Balanza, Matt
Siber, Lluís Barba o Axel Reusch.

InArt dedicarà també un espai a l’escultura i les vídeo instal·lacions, així com a les noves
tendències a mig camí entre l’art i la tecnologia, que formen part de l’idea d’empresa cultural
que proposa cater InArt. Una galeria que comptarà amb un fons d’art permanent a disposició
dels col·leccionistes, tan en venta directa com en lloguer.

InArt us convida a la inauguració de la galeria que tindrà lloc el proper dijous 13 de març a les
19:30, al carrer Colomines, 6. Hi haurà una trobada entre la premsa, els responsables de la
galeria i Javier Mariscal a les 19:00 per als mitjans de comunicació.
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