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Toni Sadurní i Irene Solà
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Projectes Expositius

Projecte de Toni Sadurní i Irene Solà.
Guanyadors ex aequo de la Beca Ciutat de Vic a la Producció Artística 2013.
“Vivim un moment complex, en el que la crisi comporta una sèrie de condicionaments
socials i vitals preocupants i convulsos, on les perspectives i esperances de futur resulten incertes i poc prometedores. Davant d’aquesta situació molts joves ens hem vist
abocats a un èxode generalitzat”.
Toni Sadurní i Irene Solà reaccionen davant d’aquest entorn amb el projecte MENJAR /
INSTRUCCIONS, configurat a partir de viure entre llocs distants, com són Berlín (Toni) i
entre Malla, Reykjavík i Brighton (Irene). L’objectiu ha estat servir-se de les circumstàncies vitals i espacials, per tal de treballar i aprofundir en i amb aquest paisatge intangible que configura la distància. Investiguen i afronten de manera crítica i activa aquesta
qüestió clau de la seva generació.
Entenen la col·laboració no només com un treball cooperatiu sinó com un espai habitable on intimar, investigar i construir quelcom capaç de canviar els hàbits de pensament.
Un lloc per a la concepció i execució de noves experiències i situacions vitals, un espai
de possibilitat.
El projecte MENJAR / INSTRUCCIONS ha estat desenvolupat en el marc de la Beca Ciutat de Vic a la Producció Artística 2013. A través de l’acció, l’arxiu, i la reflexió teòrica i
fotogràfica, s’ha materialitzat un projecte en forma de llibre d’artista titulat MENJAR i
una sèrie fotogràfica anomenada INSTRUCCIONS.
Paral·lelament es presenten dues peces de vídeo produïdes per Irene Solà a Islàndia:
Jerks game i To read. Ambdós vídeos exploren de nou a través de l’acció les idees de
col·laboració, comunicació i distància (que en aquest cas és lingüística i cultural).
Inauguració de l’exposició, divendres 28 de febrer a les 19.00 h

ACVIC
CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES
Sant Francesc 1. 08500 Vic · Tel +34 93 885 37 04
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De dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Dissabtes d’11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
eumodc.cat

Visita comentada i activitat educativa de l’exposició: tots els dissabtes a les 12 h.
També podeu concertar-les amb reserva prèvia trucant a ACVic. Servei gratuït.
Segueix-nos al Facebook, Instagram i Twitter
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