Una obra d'art: Tu i Jo
Un relat de: Ishtar1717
Seguim afegint dies al nostre calendari,
i augmenta la intensitat en el nostre joc.
És molt fàcil de dir, si miram cap enrere,
però mai haguéssim dit que arribaríem fins aquí.
El passat, queda lluny, i ja ha estat viscut. Un plaer.
El present és el que vivim aquí i ara. Un sentiment.
El futur no és conegut, però serà benvingut. Un regal.
En aquesta línia del temps són tantes les coses viscudes,
que no som capaç de triar el que podria ser el millor moment,
però si de dir que hi ha hagut molt viscut, i molt de sentit.
Una trajectòria que es dibuixa tota sola amb els nostres moviments.
Tot va començar amb un llenç en blanc.
Una paleta de colors i un pinzell que ni sabíem manejar.
Però teníem il·lusió i ganes d'aprendre a pintar.
I el pas del temps ens ha conduit a crear unes obres d'art cada vegada més aconseguides, més vistoses, amb
més sentiment, amb més de cada un de nosaltres.
Les nostres quedades, les nostres pintures,
Els nostres moviments, els nostres colors.
Els nostres dibuixos, la nostra implicació.
Cada petó un nigul de cotó en el cel de la nostra pintura. Cosa dolça.
Cada carícia, una dolça brisa de vent que mou alguna cosa en el quadre. Cosa suau.
Les nostres mans han conduit als nostres cossos a moure's i això ha donat vida a les imatges reproduïdes.
Quadres tendres. Quedades calmades.
Quadres foscos. Moments de pànic.
Quadres lluminosos. Trobades de dia, o de nit de lluna plena.
Quadres abstractes. Moments que ens desborden.
Quadres realistes. Sentir de dos cossos nus fosos en un de sol.
La nostra col·lecció és infinita, indescriptible, personal i intransferible.
Som una exposició itinerant. Ens agrada exposar en els llocs més variats, això dóna més encant a cada
pinzellada.
Entram en una nova etapa. La que marca un any més en aquesta relació.
I com tots els pintors, segur que els nostres nous quadres tindran una nova tendència, una nova línia, una
coloració diferent.
Així, doncs, a pintar s'ha dit!!!
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