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“Construcció de la meva memòria”, de Rocío Verdejo,
nova intervenció a l’Aparador del Museu Abelló
Aquest dissabte 23 d’abril, el Museu Abelló presentarà una nova
intervenció a l’espai de l’Aparador. Amb el títol “Construcció de la meva
memòria”, Rocío Verdejo és l’autora de la cinquena intervenció del cicle
Fotografia emergent. Fonts i derivacions.
La memòria és una eina que treballa basant-se en tots els sentits, però els seus
aliats més importants són la vista i la imatge. Així és com Rocío Verdejo ens
presenta un projecte fotogràfic completament subjectiu i personal, al qual
l’espectador pot arribar des de la desmemòria de l’artista. Una captura de
pantalla en blanc que inunda amb la seva llum i que deixa per completar tota la
imatge que podria haver estat.
En aquest cas el procés és a la inversa. La Rocío proposa un llenç en blanc on
és el propi observador qui l’ha de completar amb la seva experiència o
imaginació, llegint una sèrie de lemes en els quals l’artista proclama la pèrdua
dels seus records com a conseqüència d’una malaltia juvenil i demana alhora
l’ajuda de tothom per crear un nou catàleg de records.
La presentació del nou Aparador tindrà lloc a la 1 del migdia. “Construcció de la
meva memòria” s’estarà al Museu fins al 3 de juliol.
Adjuntem més informació.
Fotografia emergent. Fonts i derivacions #5: Construcció de la meva
memòria, de Rocío Verdejo
Dissabte 23 d’abril
13 hores
Museu Abelló

Activitat infantil per Sant Jordi
Tot coincidint amb la diada de Sant Jordi, el proper dissabte el Museu Abelló
organitza una nova activitat del programa familiar “L’art és un joc”. En aquesta
ocasió, es tracta d’un taller per fer un punt de llibre modernista, que tindrà lloc a
la rambla de Balmes, en el marc de la fira de parades de llibres i roses. L’activitat
es farà d’11 a 14 h i de 16 a 20 h i no necessita inscripció prèvia.
Mollet del Vallès, 20 d’abril de 2016
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