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 es complau a presentar l’exposició 
 

LORENZO CAMBIN 
A la recerca de l’equilibri 

 

 

Lorenzo Cambin, Spazio, 2018, 35 x 25 x 20 cm. pedra, metall, fusta i plom 

 

L’exposició s’inaugurarà el dijous 29 de novembre a dos quarts de vuit del 
vespre i es podrà visitar fins al 26 de gener del 2019. 

Vint-i-cinc anys després de la primera exposició de Lorenzo Cambin en el 
nostre espai, ÀMBIT Galeria d’Art té el plaer de presentar la vuitena exposició 
personal de l’artista suís.	
 
L’exposició és una selecció d’obra recent en què Cambin prossegueix la seva 
línia de treball escultòric: un recorregut cap a la recerca de l’equilibri que, com 
evidencia la crítica Lucia Angela Cavegn, es basa en elements com la 
naturalesa, l’equilibri, l’amplitud, la interacció i el joc.	
 
En paraules de la crítica: “El tret distintiu de Cambin és l’espai, creat per la 
naturalesa i el moviment, que en la seva forma estàtica i dinàmica es genera a 
partir de l’equilibri.”	
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Cambin continua utilitzant els materials naturals i elementals que caracteritzen 
la seva obra: pedra, metall i fusta formen mòbils lleugers, fets d’elements aeris, 
balances i contrapesos que tendeixen a l’equilibri tant visiu com dinàmic.	
 
La naturalesa continua sent un punt de referència per a l’artista, tant en els 
materials com en el context de les seves obres, que dialoguen obertament 
amb els espais naturals o més en general amb els sistemes orgànics naturals. 
Això es fa evident en les instal·lacions efímeres de gran format que l’artista ha 
creat en diferents espais al llarg de la seva carrera. Aquí, les dinàmiques de 
materials i equilibris són portades a l’extrem, fan que les escultures interactuïn 
amb la naturalesa integrant-s’hi plenament i viceversa.	
 

 
 

Llac Moesola, Passo San Bernardino (CH), 2017, teixit i ferro. 

 
L’obra, en la seva mida variable, tant en els petits “espais” més domèstics, com 
en les grans instal·lacions en espais naturals, adquireix una amplitud que fa 
percebre la sensació de l’espai infinit, com a miralls de macrocosmos i 
microcosmos.La interacció harmoniosa entre els elements que formen les 
obres està a la base de la forma i de la poètica de l’obra de l’artista. La repetició 
dels elements no té per objectiu  l’equilibri dinàmic com l’equilibri harmònic 
dels elements que genera un “sistema global”.	
 
El treball de Cambin està també caracteritzat per principis lúdics que es 
manifesten per exemple en el joc de construcció i desconstrucció dels seus 
petits spazi in scatola (‘espais en caixa’), on les peces de les escultures, 
desmuntables, es desen en una petita caixa/escultura a la manera d’un joc de 
taula interactiu.	
 
Desitgem que aquesta exposició desvetlli el vostre interès i confiem que 
podrem saludar-vos personalment en el decurs de la inauguració.  Per a més 
informació sobre l’exposició, no dubteu a posar-vos en contacte amb la 
galeria. 	
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Lorenzo Cambin, Spazio in scatola, 2018, 17 x 30 x 6 cm. 

 
 
FITXA TÈCNICA:  

Títol: Alla ricerca dell’equilibrio  

Tècnica: Escultures 

Artistes: Lorenzo Cambin 

Inauguració: 29 de novembre del 2018, a dos quarts de vuit del vespre 

Dates exposició: 30 de novembre del 2018 – 26 de gener del 2019 

Horari: de dimarts a dissabte, de 10.00 a 15.00 h i de 16.00 a 20.00 h 

Lloc: ÀMBIT Galeria d’Art, Consell de Cent, 282 08007 Barcelona  

Tel.: (34) 93 488 1800 ambit@ambitgaleriaart.com www.ambitgaleriaart.com	

Peus de foto:  

Foto 1: Lorenzo Cambin, Spazio, 2018, 35 x 25 x 20 cm. pedra, metall, fusta i 

plom 

Foto 2: Llac Moesola, Passo San Bernardino (CH), 2017, teixit i ferro. 

Foto 3: Lorenzo Cambin, Spazio in scatola, 2018, 17 x 30 x 6 cm. 

 

 

 

	


