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Des de molt petit em recordo mirant sorprès

com de la mà del meu pare sorgien línies,

formes i colors en els més variats suports.

Aquests màgics moments es van anar repetint

durant tota la meva infància. Mirar, admirar i

aprendre de tot el que ens envolta és la millor

experiència que em va transmetre el meu pare

per mitjà de la màgia del seu dibuix. Passat el

temps, vull i procuro seguir mantenint aquesta

mirada curiosa davant la vida. L'art, la pintura,

el dibuix, són eines que m'ajuden a seguir

intentant-ho.

D’altres són fruit de projectes que anaven

destinats a publicacions diverses, com els de la

sèrie "Ullal blanc“. I moltes, no obstant, són

treballs fets pel pur plaer de crear imatges i

projectar-les en el paper o el llenç.

Una part important de les peces corresponen a

un llibre editat per Granica l’any 1995, del qual

en soc responsable de la idea original i la seva

elaboració. També hi ha obres que pertanyen a

la meva participació en altres exposicions

col·lectives de la nostra associació i de la qual

em sento molt orgullós de formar part.

Espero que us agradi

Eugenio Fernández Pruna
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Eugenio Fernández Pruna (Marchena 1957)

La meva trajectòria laboral és molt variada però,

en diferents etapes professionals he pogut

dedicar-me a temps complet a una de les

activitats de les que més gaudeixo: el dibuix i/o

la il·lustració.

He treballat per a diverses editorials com a

il·lustrador de temes mèdics, divulgatius i també

per a llibres de text, així com a dibuixant per a

empreses de patents, elaborant els dibuixos

que acompanyen les explicacions de les

mateixes.

En l'actualitat aquesta no és la meva activitat

principal, tot i que segueixo mantenint contactes

puntuals.

En aquesta exposició he procurat recopilar

algunes mostres dels meus treballs que durant

anys he anat fent i que encara conservo. Alguns

són fets per necessitat gairebé terapèutica


