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TRASPASSAR
LA LÍNIA

setembre-desembre 2014

“Traspassar és passar a l’altre costat, o d’un costat a l’altre, però
també foradar de part a part. CoEspai és, com a element marc
d’aquesta proposta, qui oscil·la, d’entrada, entre un costat i l’altre,
del coworking a les pràctiques artístiques, si és que en algun
moment hi ha un costat i/o un altre, és a dir, una diferenciació
possible. En aquest diàleg de CoEspai amb el format expositiu,
convidem a participar a artistes que experimenten amb
els llenguatges i que basculen entre la tradició i el regust
tecnològic, sovint amb una dosi d’humor que posa de relleu les
convencions visuals i la seva relació amb possibles re/lectures
d’elements invisibles.
(Azahara Cerezo, comissària)
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amb el suport del Departament de Cultura

David Ribó
“El banquet del senyor Capital”
04/09/2014-25/09/2014

Adrià Ciurana
“EXPULSIÓ Primera part”
02/10/2014-23/10/2014

Mitjançant una presentació que remet
a la de qualsevol menjador domèstic
amb convidats, es presenten diverses
aproximacions escultòriques a punts de
vista entre Catalunya i Espanya en relació
als processos econòmics.

La proposta s’articula a partir dels
enginys ideats i construïts per l’artista:
parelles de rodes que, amb dos motors i
un rosari inserit entre roda i roda, repten
i deambulen. A través d’aquesta
exposició, ens apropem a diferents
possibilitats d’aquestes andròmines
im/possibles.

Azahara Cerezo, Cesar Escudero i
Mario Santamaria
“Post-lectures”
30/10/2014-20/11/2014

Irena Visa
“Imaginary USA.”
27/11/2014-23/12/2014

Tres exploracions al voltant de com es
produeixen i reprodueixen les imatges i
els textos a través de les noves tecnologies:
fotografies censurades de Google Art
Project, imatges creades emprant
l’escriptori de l’ordinador i diàlegs entre
robots a partir de Remedios Zafra.

Establint diàlegs amb una certa imatge
compartida sobre els Estats Units i entre
veritat i realitat, l’exposició s’estructura a
partir d’un fals documental fotogràfic sobre
un viatge a través d’aquest país nordamericà: de Bateau Rouge (Louisiana) a
Tucson (Arizona)

