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TODO x EL PELO,  la primera exposició individual d’en Juan Pablo 

Echeverri a Espanya. 

CiS Art Lodgers, presenta a Barcelona el projecte TODO x EL PELO del fotògraf colombià Juan 
Pablo Echeverri (1978), amb la col·laboració curatorial de l’Alex Brahim, al carrer Villarroel,46  
del  15 de maig  al 5 de juny  2013. 

TODO X EL PELO, un projecte iniciat fa deu anys,  permet a J.P. Echeverri mostrar la seva 
indagació sobre el cabell com a mitjà definitori de la identitat del individu: les seves 
implicacions socials, estètiques i emocionals.   

Juan Pablo Echeverri és un jove i destacat artista colombià, llicenciat en Belles Arts per la 
Universitat Javeriana i una de les figures més prometedores de l’anomena’t art llatinoamericà. 
La seva obra és producte de la observació i la investigació "de l'altre", utilitzant sempre el seu 
cos com a suport. El seu treball de fotografia i vídeo, relata la condició de la identitat 
contemporània des dels codis visuals de la corporeïtat. 

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 amb uns sostres d’alçada considerable,al carrer 
Villarroel (entre Gran Via i Sepúlveda), que permet que les fotografies de la mostra gaudeixin 
del aire necessari per respirar. 

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 
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: TODO X EL PELO 

Artista: Juan Pablo Echeverri (Bogotà- Colòmbia, 1978) 

Lloc: carrer Villarroel,46  - 08009 Barcelona 

Dates: 15 maig al 5 juny 2013 

Horaris: dilluns a divendres de 16:30 a 20h, 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/

