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Traspàs, de Jordi Ferreiro, trasllada tres obres de la
col·lecció Abelló fora del Museu
Aquesta setmana, l’artista Jordi Ferreiro ha desmuntat la seva intervenció
Traspàs de l’Aparador del Museu Abelló. Aquest projecte ha consistit a
treure del Museu tres obres i exposar-les en espais inèdits (una escola, el
bar d’una entitat i la casa d’un escriptor) amb l’objectiu de generar
dinàmiques inesperades.
Tot i que l’Aparador doni pas en els propers dies a la següent intervenció del
cicle D’equivocar-se així, d’enamorar-se així, d’exposar-se així, a cura
d’Experimentem amb l’ART, el projecte Traspàs continuarà durant tot el mes de
desembre (ja que les obres encara continuen exposades fora del Museu) i se’n
presentaran les conclusions al gener, amb la presentació d’una publicació.
Relació de les obres de la col·lecció Abelló que han estat cedides i els espais
que han participat en el projecte:




Estudi de l’escriptor molletà Alberto Saez – obra: “Enric Granados. Cartell
del Dr. Andreu”
Aula de 6è de l’Escola Joan Salvat-Papasseit – una litografia de l’obra:
“Músic al tren”, de Joan Abelló
Bar del Centro Cultural Andaluz – una litografia de l’obra: “XVè aniversari
(mural per a l’Escola Joan Abelló)

Amb aquesta intervenció, la intenció de Ferreiro és generar activacions,
apropaments i relectures de les obres per part dels ciutadans de Mollet, en
contextos molt diferents i allunyats de l’espai on habitualment es consumeix art.
Tot i que el resultat i les conclusions es recolliran en una publicació, fins ara
l’artista ha documentat i fotografiat el trasllat i entrega de les obres, ha participat
en una trobada amb els alumnes de 6è de l’Escola Joan Salvat-Papasseit.
L’opció de Ferreiro és intervenir el mínim possible en la recepció i les reaccions
que l’obra provoca.
Traspàs, de Jordi Ferreiro és la segona intervenció (Línia de Fuga 2) del cicle a
cura d’Experimentem amb l’ART, D’enamorar-se així, d’equivocar-se així,
d’exposar-se així.
Més info i fotos del procés: https://dexposarseaixi.hotglue.me/jordi_ferreiro
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