
                             NOTA DE PREMSA   18 octubre 2011 
 
 

TÍTOL: CiS Art Lodgers primera galeria nòmada d'art contemporani a Barcelona 

CIS Art Lodgers, la primera galeria nòmada d'art contemporani, inicia la seva activitat a 

Barcelona amb l'exposició CRISTALOGRAMES de l’'Anna Taratiel del 4 al 25 de novembre 2011. 

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 

exposició generant així una experiència singular, única i efímera. No en va el lema de la galeria 

és "A different gallery experience". 

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 seus artistes. 

 Aquesta primera exposició tindrà lloc en un antic estudi de dansa d'una companyia de dansa 

contemporània. L'edifici està ubicat al carrer Morales de "L'Antiga Colònia Castells", al 

barceloní barri de les Corts. 

 L'artista transforma aquest lloc amb la seva singular manera d'entendre l'arquitectura i l'espai 

fent que tots els elements presents siguin en sintonia. A Taratiel, a través de la pràctica 

artística, li interessa la reflexió sobre l'espai ja sigui públic o privat. 

L'exposició estarà composta d'una sèrie de dotze pintures sobre tela de gran format, un 

conjunt d'obres de petit format on l'artista utilitza la tècnica del collage i que al principi van 

servir com a base per a l'estudi de les primeres. I finalment una instal·lació. 

DADES EXPOSICIÓ: 

 Títol: CRISTALOGRAMAS 

Artista: Anna Taratiel 

Lloc: carrer Morales, 21 - 08029 Barcelona 

Dates: 04-25 novembre 

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/

