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Descobrint
els objectes

]

Amb motiu de l’exposició “Desvelo y
traza” de Sara Ramo que es pot veure
al Centre d’Art La Panera, us presentem
aquesta guia de lectura sobre la
percepció dels objectes amb documents
que podeu trobar a la Biblioteca
Pública de Lleida i d’altres que podeu
demanar en préstec interbibliotecari.

Formes i objectes
Si voleu saber
quines biblioteques
tenen aquests documents,
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de les biblioteques públiques
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http://argus.biblioteques.gencat.cat
http://sinera.diba.cat
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D’una manera subtil,
les formes aniran fentse visibles entre les
ombres. Enfront d’una
realitat en la qual hom
està acostumat a la
immediatesa i a la successió incessant
d’imatges, l’artista
proposa un exercici de
paciència, d’espera i
de descobriment.
Aquesta pulsió escòpica farà que
l’espectador vulgui
resoldre què hi ha en
la penombra, i indagui
en el seu imaginari per
a fer-ho visible.
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Exposició al Centre d’Art la Panera
Desvelo y traza, de Sara Ramo
Del 25/10/2014 al 18/01/2015
Amb aquesta proposta, Sara Ramo pretén que l’espectador descobreixi, amb la mínima llum possible, les formes que es presenten davant seu.
A través de l’organització i la disposició d’objectes en desús
d’exposicions i activitats realitzades a La Panera, i com si es tractés
d’escultures amagades en la penombra, Sara Ramo juga amb la percepció del públic de l’espai i li proposa que extregui del seu imaginari
personal, i per analogia, les imatges que li suggereixen. Així, a través
d’aquesta proposta expositiva serà el propi espectador el que construeixi allò que veu, i allò que no veu.

