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Un any d’art al carrer! elmur, la video instal·lació de la Fundació Ferreruela
Sanfeliu i el col·lectiu creatiu zzz celebra el seu primer aniversari. Celebrem un
any d’art al carrer! Ho fem amb la exhibició d’un recull d’obres pictòriques de
l’artista escocessa Patsy McArthur. Al llarg de les properes 6 setmanes la
façana de la Fundació mostrarà 6 de les sevesobres més emblematiques:
1. “Down to Earth”, (A baix a la Terra ) divendres 18 d’abril fins dijous 24.
2. “Hurtle”, ( Xoc ) divendres 25 d’abril fins dijous 1 de maig.
3. “Otherworld”, ( L’altre món ) divendres 2 fins dijous 8 de maig.
4. “status anxiety”, ( Estat d’ansietat) divendres 9 fins dijous 15 de maig.
5. “Wings” (Ales ) divendres 16 fins dijous 22 de maig.
6. “Chasing Dreams” ( Perseguint somnis) divendres 23 fins dijous 29 de
maig.

“Down to Earth”, (A baix a la Terra )
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L’artista escocessa nascuda a Glasgow l’any 1976 ha estat reconeguda per
institucions i col·lecionistes privats com una de les més interesants joves
promeses del panorama artístic actual. El seu particular punt de vista sobre la
figura humana ens trasllada en un sol pla vers la psicologia interna dels seus
personatges. Una oportunitat única per gaudir de les obres d’aquesta
internacional artista que amb aquesta mostra es presenta en exclusiva
públicament al nostre país. Us recordem que elmur ens obra una porta vers el
món de la imaginació cada vespre des de la posta de sol i fins a la mitjanit a la
façana de la Fundació Ferreruela Sanfeliu (C/Dr. Fleming 14, cantonada
passeig de Ronda).

zzz:
“No podiam deixar passar una ocasió tant especial per nosaltres sense
celebrar-ho. Quan varem presentar el projecte ens varem comprometre a obrir
elmur a la col·laboració de d’altres artistes i creatius visuals. Ha arribat l’hora
d’obrir les portes de elmur. En breu tindrem la nostra pàgina web disponible
(www.elmur.net), a través d’ella la vídeo instal·lació es convertirà en una obra
visual col·lectiva i una platarfoma d’exhibició artística a nivell internacional.
Tenim més sorpreses preparades, de moment us deixem que disfruteu de les
propostes de McArthur, així que estigueu atents a la façana!

Fundació Ferreruela Sanfeliu:
“Al llarg del darrer any molts ciutadans i ciutadanes han mostrat el seu suport
ala iniciativa de la Fundació d’apropar la creació artística a la vida quotidiana.
Creiem en el potencial de elmur, com a plataforma per a la creació i exhibició
artística i és un honor per nosaltres poder contar amb la col·laboració i suport
d’una artista de la talla de Patsy McArthur, amb ella ens obrim al panorama
internacional i iniciem així una nova etapa.”

