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Del 5 de novembre al 20 de desembre
EXPOSICIÓ
Del 5 de novembre al 20 de desembre de 2019
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 21 h, dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Inauguració: dimarts 5 de novembre a les 19 h



El descobriment fortuït de l’existència d’Air Pur, una 
pel·lícula de René Clair de 1939, inacabada a causa 
de la guerra, dispara una sèrie d’especulacions 
i investigacions que marquen l’inici d’aquest 
projecte. “Canvi d’aires” es formalitza en una 
pel·lícula en la què paisatge, territori, memòria, 
criança, naturalesa o futur teixeixen un recorregut 
vital per diferents geografies. 

En retroalimentació amb aquesta pel·lícula, es 
construeix un espai relaxat i canviant, un making 
of en temps real, on a partir de l’acció d’obrir les 
vitrines, s’activen els materials mutants que hi 
aniran habitant; així es generen diverses trobades 
amb el propòsit de seguir imaginant un avenir comú 
entre humans i no-humans que interactuen com a 
intensitats. 

Nyamnyam és un col·lectiu format per Ariadna 
Rodríguez i Iñaki Álvarez que té com a objectiu 
promoure la creativitat, la reflexió, l’intercanvi de 
coneixement i la cultura mitjançant estratègies de 
participació i interacció. El projecte que presenten 
ha estat el guanyador de la 6a Convocatòria 
d’Arts Visuals de La Casa Elizalde.

Inauguració
Dimarts 5 de novembre a les 19 h

Divendres 15 de novembre de 18.30 a 20 h 
UN CAMP D’EQUIVOCACIONS
Visionat de material audiovisual i gràfic a càrrec de 
Juan Canela, comissari independent i crític d’art.
A través d’una dinàmica de treball inesperada 
liderada per un pèndol, compartirem diferents 
materials, textos, imatges i vídeos relacionats amb 
la idea del poc comú, l’indefinit, la saviesa intuïtiva, 
tel·lúrica o poètica. 

Divendres 29 de novembre de 18.30 a 20 h   
TROBADA AMB EL COL·LECTIU NYAMNYAM
Ariadna Rodríguez i Iñaki Alvarez
Sessió per compartir com s’articula la recerca 
del projecte “Canvi d’aires” i la seva evolució. 
Acompanyades de cafè i ratafia, farem arqueologia 
a través de l’exposició, per explicar la cerca del 
material original, la creació del material videogràfic 
en diverses geografies i el procés de creació.

Divendres 13 de desembre de 18.30 a 20 h 
PAISATGES DEL NOU SUBLIM
Xerrada a càrrec de Pere Sala i Martí, director de 
l’Observatori del Paisatge.
De la mateixa manera que pensadors i artistes 
romàntics van quedar fascinats per indrets salvatges 
que havien evitat, descobrirem nous paisatges 
—sovint quotidians— que no sempre desperten 
interès entre la població́. Volem acostar-nos-hi per 
crear un pont entre paisatge, paraula, so i fotografia.

Divendres 20 de desembre de 17.30 a 19.30 h 
CINE SENSE PEL·LÍCULA
Taller a càrrec de Silvia Zayas, Nilo Gallego i Chus 
Domínguez. Activitat transgeneracional
Una pel·lícula que es fa al caminar, sense càmeres 
ni pantalles. Amb gestos molt senzills enquadrarem 
i enfocarem les situacions que ens vinguin de gust, 
activant la nostra imaginació a través del que veiem 
i sentim. 

CANVI D’AIRES
Un projecte de Nyamnyam amb l’acompanyament de Juan Canela

ACTIVITATS RELACIONADES
OBRIR LES VITRINES

Activitats gratuïtes. Aforament limitat. Cal reserva prèvia al web casaelizalde.com


