
Marena García

Kanariar uharteetan jaio eta hazi zen, paisaia 
bolkanikoarekin lotuta, beti izan du konexio 
intimo eta pertsonala inguruneko paisaia idor, 
basati eta bakartiarekin.

TTeidek eta haren ilargi-paisaiek, eta Lanzarote 
eta Fuerteventurako lurrek sortzen duten pai-
saia minimalistek erakartzen dute, haien izaera 
eta purutasunak. Hainbat urtez, harriak estra-
tuaren geruzei, labazko gainazalei eta texturei 
argazkiak ateratzen aritu zen; makro argazkila-
ritzan batez ere, materialen barnealdera sar
tuaz.

Ikusmen bidezko komunikazioak gustuko zitue-
larik diseinu grafikoa ikasi zuen Bartzelonan. 
Paisaiarekiko sentitzen zuen ezinegonak egin-
dako bidaien ostean, Islandiara esaterako, ar-
gazkien bidez egindako esploraziotik abiatuta, 
era autodidakta eta pertsonal batean, material 
naturalekin esperimentatzen hasi zen, pigmen
tu organikoak sortuz eta bide horretatik bere 
proiektu artistikoa garatuz.
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AZUFRE I | Base de volcán
2022
Teknika mixtoa
100 x 85 cm



AZUFRE II | Base de volcán
2022
Teknika mixtoa
100 x 85 cm



ROCA FRAGMENTADA| Materia volcánica
2021
Teknika mixtoa
90 x 60 cm



FRAGMENTOS DE LAVA| Terreno yermo
2022
Teknika mixtoa
120 x 80 cm



CENIZAS| Polvo depositado
2022
Teknika mixtoa
100 x 70 cm



LECHO DE LAVA| Tierra derretida
2022
Teknika mixtoa
120 x 80 cm



MAGMA| Fusión de rocas
2022
Teknika mixtoa
120 x 80 cm



CORRENTIAS| Flujos de lava
2021
Teknika mixtoa
100 x 85 cm
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