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El Pati del Palau de la Diputació es converteix
en un bosc que rebrota en honor a les dones
que superen la violència
?Orgulloses de rebrotar? és la instal·lació temporal de
l?artista i jardinera Coia Robert que fusiona la natura amb
les arts plàstiques
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el Pati del Palau de la Diputació de Tarragona
presenta l'exposició "Orgulloses de rebrotar", de Coia Robert, que ret homenatge a la capacitat
de superació de les dones que han patit qualsevol tipus de violència durant la seva vida. La
instal·lació artística pretén mostrar que, amb el pas del temps, les dones que han viscut aquest
tipus d?experiències són capaces d?afrontar les adversitats i tornar a brotar, com ho fan les
plantes davant d?inclemències del temps.
La mostra està inspirada en el concepte japonès Kintsukuori o Kintsugi, l?art de reparar peces
de ceràmica mitjançant l?encaix i la unió de fragments amb un vernís daurat. Amb aquest
procediment creatiu, les esquerdes no s?oculten sinó que es destaquen i els objectes
exhibeixen les ferides del passat, fet que els fa únics. En el cas de les persones, les ferides i
cicatrius no han de ser amagades, sinó admirades perquè expliquen la història d?una gran
fortalesa i capacitat de superació. Aquesta tècnica artística nipona es converteix en una potent
metàfora de la importància de la resiliència i de la fortalesa per sobreposar-se a les adversitats i
les situacions límit.
Coia Robert és una artista i jardinera de Reus que va començar a pintar a l?oli de molt petita i,
més endavant, va estudiar arts plàstiques. De fet, en creacions com la que s?exposa al Pati del
Palau de la Diputació fins al 12 de març, es fusionen dues de les passions de l?artista reusenca,
l?art i la natura. ?Orgulloses de rebrotar? es pot visitar de dilluns a divendres de 9 a 21h; els
dissabtes, de 9 a 13h; i diumenges i festius d?11 a 14h.

