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

Barcelona presenta el projecte DOS A DOS d l’Elisabet Salat  

CIS Art Lodgers, la primera galeria nòmada d'art contemporani, presenta a Barcelona el 

projecte DOS A DOS de l’Elisabet Salat del 8 al 29 de març 2012 al carrer Petritxol, 4, 

2º1ª. 

El projecte DOS A DOS ens parla de  passos, de recorreguts, de rutes, de punts de 

partida i de punts de trobada, de viatges palindròmics. En definitiva del moviment de 

la vida i el desassossec per recuperar un equilibri que irremediablement acaba sent 

inestable. 

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". 

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. 

L’Elisabet Salat articula el seu projecte en un espai singular que ha romàs invariable a 

través del temps conservant les característiques primitives des de la seva concepció. 

Un espai dividit en 15 estances que van revelant poc a poc la ruta que proposa l’artista. 

DADES EXPOSICIÓ: 

Títol: DOS A DOS 

Artista: Elisabet Salat (Manresa, 1968) 

Lloc: carrer Petritxol,4  2n 1a - 08002 Barcelona 

Dates: 08 al 29 de març 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/

