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Throwback 70,80,90,00
Exposició: 14.02.2019 – 28.06.2019. Dimarts a divendres de 11.00 a 19.00 h i dissabtes amb cita previa.

Aquesta carta, coincideix amb el procés de la darrera exposició de la Galeria Estrany-de la Mota: 
Throwback 70, 80, 90, 00, que es podrà visitar a partir del 14 de febrer, un extens projecte que s’anirà 
desenvolupat al llarg dels mesos de febrer i juny de 2019.

Es tracta d’una exposició extensa en el temps que restarà en construcció durant tots aquests mesos, 
i que ens permet rescatar obres i publicacions de cada una de les dècades dels darrers quaranta 
anys.

I és per aquest motiu, i a causa de la envergadura del projecte, que comptarem amb el patrocini i la 
inestimable col·laboració de la empresa de serveis Espumillas qui seran els responsables de portar a 
terme el muntatge i desmuntatge continuat d’aquesta exposició.

La primera part d’aquest Throwback, que ocuparà l’espai expositiu fins a finals de març, fa homenatge als 
anys setanta: Una etapa prèvia a la inauguració de la galeria, però clau a la trajectòria professional de 
Toni Estrany. Els anys vuitanta, noranta i les dues dècades del segle XXI, s’aniran entrellaçant i succeint 
entre sí, fins el pròxim mes de juny, quan el projecte Estrany-de la Mota arribi definitivament al seu fi.

El balanç que faig d’aquests anys transcorreguts, no té res a veure amb la nostàlgia, però si amb la 
memòria associada amb el que coneixem com a “posteritat”, un terme que amb els qui vivim el present, 
desitgem que es segueixi recordant en un futur. Un exercici que porta a comprendre el tempus fugit i 
comprovar, que el passat es ja més extens que el futur que ens queda.

Per tot això, m’agrada pensar, que el nostre recorregut, el del Toni i el meu, ha ajudat a altres a tro-
bar el seu: als artistes i les artistes amb qui hem tingut el plaer de treballar, però també en el de les 
persones que han format part dels nostres equips en diferents èpoques i que avui en dia ocupen llocs 
predominants en el teixit artístic nacional i internacional. Entre els uns i les altres, es troba el millor 
actiu de la nostre galeria i segurament també, la nostre millor contribució.

Gràcies a tots els que heu estat a prop nostre, i als que any rere any heu seguit les nostres exposicions.

Només espero poder comptar amb tots vosaltres en el nou projecte del que tindreu noticies després 
de l’estiu.

Fins sempre,
 

— Àngels de la Mota

*Per a més informació i/o imatges contactar amb Claudia Elies (claudia@estranydelamota.com).
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