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Aquesta exposició convida l’espectador a reflexionar sobre l’origen comú; tots som la natura.
Vida, mort i transformació.
La mostra s’inicia amb un vídeo que uneix la trajectòria passada i present de l’artista.
Cal descalçar-se...deixar les sabates a fora...i posar-se les sabatilles. La importància d’algunes
peces fa que sigui imprescindible treure’s les sabatilles i experimentar les sensacions que ens
puguin transmetre els teixits, fins i tot el visitant pot tancar els ulls mentre camina sobre
d’elles, es pot asseure, tombar-s’hi, descansar o meditar.
A la sala, ens reben diferents obres teixides amb teler d’alt lliç, baix lliç, així com en altres tipus
de bastidors. Un univers sonor i musical trenca el silenci de la sala, el so envolta l’espai i el
visitant. Es poden visualitzar dues projeccions: “El teixit i el caminar tenen en comú que sempre
van capa a endavant” i “L’ànima”. A més, diferents essències serveixen per despertar l’olfacte.
En essència, el projecte que exhibeix Filomena Menacho vol crear una atmosfera que ens
transporta, i alhora ens envolta de llum, color i so a la natura: mar, riu, pluja, sol, lluna, cor.
Formem part de l’univers.
Una oportunitat única per moure’ns en una atmosfera diferent de la que estem habituals, a
través de les formes, els moviments i les sensacions.

ACTIVITATS
21 de setembre: Inauguració oberta al públic (dijous, 18:00 hores).
1 d’octubre: Activitat familiar -visita a l’exposició i taller infantil (diumenge, 11:30 h)
8 d’octubre: Visita i activitat guiades per l’artista. (diumenge, 11:30h).
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