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De gener a març de 2021
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ART CONTEMPORANI

CUERPOS DE LEWY: DESCONNEXIONS EN MOVIMENT
Del 20 de gener al 19 de febrer de 2021

Alejandra Morales
La demència per cossos de Lewy és una malaltia degenerativa que provoca
demència greu, alteracions conductuals i desorientació fins a la mort. Les
persones afectades connecten i desconnecten amb la realitat de manera
intermitent. En el curs evolutiu perden la noció d’elles mateixes fins a oblidar
la pròpia identitat.
Alejandra Morales mostra una sèrie de fotografies tridimensionals realitzades
amb cianotípia que expressen aquestes desconnexions intermitents i que es
transformen amb el moviment. Una instal·lació de fils traça un recorregut que
evoca les connexions neuronals.
Hi col·labora:
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).
Dimecres 20 de gener a les 19 h
Inauguració en línia a través d’Instagram Live a @casaelizalde_artsvisuals
ACTIVITATS RELACIONADES
Dimecres 27 de gener a les 18 h i a les 19 h
Visita a l’exposició a càrrec de l’artista.
Dimecres 3 de febrer a les 19 h
Conferència ‘Malalties neurodegeneratives: Parkinson, demència i cossos de
Lewy’ a càrrec de la doctora Núria Caballol, neuròloga de la Clínica Teknon.
Divendres 12 de febrer de 10.30 a 13 h
Taller de cianotípies amb Alejandra Morales.
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al web casaelizalde.com o trucant al
telèfon 93 488 05 90. Aforament limitat.

FINA MIRALLES. PARAULES FÈRTILS 1972-2017
De l’1 al 31 de març de 2021

A cura de Maia Creus i Pilar Bonet
Coincidint amb la gran exposició “Soc totes les que he sigut” al MACBA, la
mostra a La Casa Elizalde es proposa com un esdeveniment que orbita al
voltant del gran astre Museu. Una invitació a posar llum en la veu, l’escriptura
i els treballs més íntims i menys coneguts de Fina Miralles realitzats a partir
de 1984, de retorn del viatge a Amèrica del Sud que va marcar un abans i un
després en el seu itinerari vital i creatiu.
Fina Miralles és una dona artista. Dona sàvia del segle XX que ens ofereix lectures indispensables per al segle XXI sobre el nostre arrelament a la natura, la
cura de la terra d’on venim, el do visionari i la necessitat de posar en relació
la vida material i la vida espiritual en una cultura excessivament centrada en la
productivitat, l’individualisme i el model patriarcal.
L’exposició “Fina Miralles. Paraules Fèrtils 1972-2017” és l’adaptació de la
mostra produïda pel Museu d’Art de Sabadell (2018) que es va celebrar amb
motiu de l’edició en quatre volums de l’arxiu textual de Fina Miralles. Els llibres,
publicats per la Fundació Ars, son el resultat de la recerca duta a terme per
Maia Creus entorn de l’escriptura de Fina Miralles al llarg de 45 anys i que ara
es presenten de nou a La Casa Elizalde.
Hi col·labora:
Museu d’Art de Sabadell, la Fundació Ars i (V-W) Visionary Women Art.
Dimarts 2 de març a les 19 h
Inauguració en línia a través d’Instagram Live a @casaelizalde_artsvisuals
ACTIVITATS RELACIONADES
Dimecres 10 de març a les 19 h
Visita comentada a l’exposició.
A càrrec de Maia Creus.
Dimecres 17 de març a les 19 h
‘La meva vida és l’acompliment d’un designi’
Lectura i comentari de textos autobiogràfics de Fina Miralles.
A càrrec de Maia Creus.
Dimecres 24 de març a les 19 h
‘La fortalesa de la fragilitat’
Visita i conversa a càrrec de Pilar Bonet.
Activitats gratuïtes amb reserva prèvia al web casaelizalde.com o trucant al
telèfon 93 488 05 90. Aforament limitat.
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De dilluns a divendres
de 9 a 21h

Passeig de Gràcia - L2, L3 i L4
Diagonal- L3 i L5
Provença
Pg. de Gràcia
7, 22, 24, 39,
47, B-24, H10 i V17
C. Bruc amb C. Aragó
Equipament parcialment accessible

Districte de
l’Eixample

HORARI EXPOSICIONS
De dilluns a divendres
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Portada: Fina Miralles, Amantaní, París, tardor 1985. Museu d’Art de Sabadell.
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