
Centre Cultural La Casa Elizalde

EXPOSICIONS
Del 8 de juny al 27 de juliol de 2021

14 quilòmetres de mar separen Espanya del Marroc i uneixen Europa amb Àfrica.

La política europea d’externalització de fronteres ha convertit el Marroc en el 
vigilant dels límits europeus, dedicat a un treball constant de vigilància, detenció 
i intercepció de les persones migrants. 

Les tanques són cada vegada més altes, els sistemes de control cada vegada 
més tecnològics i les polítiques migratòries cada vegada més restrictives. Entrar 
a Espanya és complicat, costós i molt perillós.
 
Milers de migrants subsaharians, que han deixat el seu país d’origen per 
aconseguir una vida millor, diferent, més segura, es queden embarrancats al 
Marroc durant mesos o anys.

Malviuen en petites habitacions compartides i s’espavilen com poden per 
sobreviure. S’enfronten al racisme i a la criminalització en un territori que, sense 
estar preparat, s’ha transformat de país de trànsit a país receptor de migrants.

En aquests llimbs, tota l’energia es dedica a planificar una oportunitat de fugida. 
No es pot tornar enrere, s’ha d’arribar fins a l’altra vora del mar. 
O almenys, intentar-ho.

DIFFERENT SHADES OF BLUE 
Myriam Meloni

M: Què és el mar per a tu?
S:  Tot, la meva por més profunda i la meva principal esperança.

Co-organitza:
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i La Casa Elizalde.
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Segueix-nos
instagram.com/casaelizalde_artsvisuals
#DifferentShadesofBlue @la.meloni
#ElizaldeExposicions
facebook.com/casaelizalde
twitter.com/casaelizalde

Dilluns 7 de juny a les 19 h

Inauguració en línia al canal d’Instagram 

Live @casaelizalde_artsvisuals

Dimarts 8 de juny a les 18 h 

Visita comentada a l’exposició amb 

l’artista Myriam Meloni.

Dimecres 9 de juny de 17 a 20 h

Taller ‘Retrat i identitat’ a càrrec de 

Myriam Meloni.

Districte de 
l’Eixample

Sobre Myriam Meloni

Myriam Meloni (1980, Cagliari) és una fotògrafa francoitaliana que actualment resideix a 
Barcelona. Va estudiar Dret a la Universitat de Bolonya i es va especialitzar en criminologia 
a la Universitat Autònoma de Barcelona, i va entrar en el món de la fotografia a través d’un 
curs de tres anys a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Després de mudar-se a 
l’Argentina, es va especialitzar en fotografia documental i va començar a col·laborar amb 
diaris nacionals i internacionals.

L’artista ha centrat el seu treball en temes socials contemporanis amb una mirada íntima, 
utilitzant la vida quotidiana de la nostra societat per aprofundir en temàtiques més generals. 
Des de fa diversos anys la seva obra gira al voltant de el tema de les migracions, i
reflexiona sobre les asimetries en les relacions neocolonials existents entre Europa i Àfrica. 

El 2020 es publica el seu primer llibre, LINDE, una exploració de la perifèria de la ciutat 
de Barcelona, realitzat al costat de el fotògraf Arnau Bach per encàrrec per encàrrec de 
l’ajuntament de la ciutat.

ACtIvItAtS DE L’EXPOSICIó PrOPOStA rELACIONADA

Dimarts 1, 8 i 15 de juny a les 19 h
MIrADES. Cicle de cinema documen-
tal i d’autor: ‘El somini d’Europa’

El cicle, organitzat amb la col·laboració 
de L’Alternativa. Festival de cinema 
Independent de Barcelona, ens proposa 
tres documentals sobre la crisi dels 
moviments migratoris cap a Europa: A 
Media Voz, Idrissa, crònica d’una mort 
qualsevol i Babylonia mon amour.


