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TÍTOL: [ ] SENCIA la primera exposició de l’artista xinesa Yang Shun a 

Barcelona  

CIS Art Lodgers, presenta a Barcelona el projecte [  ]SENCIA de l’artista xinesa Yang Shun 

(1974), amb la col·laboració curatorial de l’Alex Brahim, al carrer Aribau,32  del 6 al 26 

d’octubre 2012. 

Continuant una notable trajectòria a Guangzhou, la seva ciutat natal a la província de Cantón, 

participant activament en l’escena local i exposant a galeries de renom com la taiwanesa 

Mingchuan, es trasllada a Beijing on desenvolupa una estreta col·laboració de tres anys en 

pintures de gran format amb el reconegut artista xinés Zheng Gougu. Des de la seva a arribada 

a Barcelona al 2005 ha mantingut la seva activitat a la Xina exhibint en galeries com 5art de 

Guangzhou o East-Link de Shanghài mentre començava a establir els primers contactes amb 

l’escena europea participant en diverses exposicions a Espanya i Europa. 

És precisament el canvi de panorama i el seu contacte amb altres realitats culturals, el que ha 

inspirat el procés de la Yang Shun en els darrers anys. Els contrastos entre paisatges, societats, 

models de vida, sistemes de representació, fórmules de ciutadania i governabilitat, o entre els 

mitjans de comunicació i els mons del art, han donat peu a una exploració interna sobre la 

condició humana en el context social, reflexada  en una experimentació formal que analitza la 

condició mateixa de la pintura en la contemporaneïtat. 

[ ] SENCIA, la primera exposició individual a Barcelona inclou diverses sèries de pintura sobre 

tela, dibuixos sobre paper així com un treball en vídeo i una instal·lació efímera.  

Incorporant elements cronològics i alternances conceptuals la mostra funciona, d'una banda, 

com recorregut i metàfora del procés que l'autora ha desenvolupat en els últims anys i, de 

l'altra, com a ocasió per posar de relleu els fantasmes de la representació que habiten la 

imatgeria de lo contemporani en relació a lo pictòric. 

Les galeristes, Carmina Gaudes i Silvia González Ehlers, aposten per un nou model de galeria 

sense un espai fix. La seva proposta és la d'utilitzar un espai específicament triat per cada 

projecte i així generar una experiència singular i efímera. No en va el lema de la galeria és "A 

different gallery experience". 

L’espai triat en aquesta ocasió és un local semi-industrial de dues plantes al carrer Aribau 

(entre Diputació i Consell de Cent) que permet posar en context les peces de la mostra. 

Segons les seves responsables, canviar d'escenari per a cada exposició és tot un repte però ho 

creuen necessari per assegurar que l'obra i l'espai dialoguin. Aquest diàleg és un element 
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d'interès addicional en la seva manera d'entendre l'art contemporani i en la manera com 

treballen els artistes amb els que col·laboren. 

DADES EXPOSICIÓ: 

Títol: [  ]SENCIA 

Artista: Yang Shun (Xina- Guangzhou, 1974) 

Lloc: carrer Aribau,32  - 08011 Barcelona 

Dates: 06 al 26 d’octubre 2012 

Horaris: dilluns a divendres de 16:30 a 20h, dissabtes 11 a 14h i resta d'horaris amb cita prèvia. 

DADES DE CONTACTE: 

Info@cisartlodgers.com                      www.cisartlodgers.com 

Silvia González: 639 362 721  Carmina Gaudes: 651 993 488 

http://www.cisartlodgers.com/

