Bem-vindo a Madrid
Nesta mostra, Alicia Martín apresenta-nos um conjunto de dissonâncias, através de
uma série de tensões, crenças e emoções em conflito, no contexto do romantismo
espanhol, através da releitura de leis escritas, baseadas em livros de direito. Este
projeto forma parte da Secção Oficial do festival de fotografia
PhotoEspaña
, e estará patente ao público de De 15 de outubro a 10 de janeiro, no Museu do
Romantismo.
Alicia Martín é uma artista multidisciplinar, que trabalha com escultura, fotografia, vídeo,
instalações e desenho. As suas intervenções artísticas em torno aos livros constituem a base do
desenvolvimento do seu trabalho, tendo obtido um amplo reconhecimento pela sua obra, tanto a
nível nacional como internacional.
Este novo projeto apresenta-nos uma série de tensões, crenças e emoções em conflito, no
contexto do romantismo espanhol, através da releitura de leis escritas, tendo como base o livro de
Luis Lamas y Varela ( Manual de todas las asignaturas que constituyen la Facultad de Derecho
,
1868), representando-o como um muro de livros em tensão pela sua queda, num vaivém de
derrubamento e reconstrução. Alicia Martín explora também um acontecimento histórico, a
realização da Exposição Geral de Filipinas, então uma colónia espanhola, no parque de El Retiro de
Madrid, em 1887.
Através destes elementos, a artista fala-nos das leis aplicadas num momento crucial da história
das revoluções espanholas, do livro como metáfora da transformação social que tem lugar entre
um movimento político, ideológico e cultural, e o seguinte, e do olhar que se projeta na direção
dessa “outra realidade”, do “exótico”, através da reprodução da vida e dos costumes dos filipinos
no parque de El Retiro, que representa o atraso e a selvajaria frente à modernidade.
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De 15 de outubro a 10 de janeiro de 2021
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Preço

De terça-feira a sábado: 09:30 - 20:30 h

Entrada gratuita

Domingos e feriados: 10:00 - 15:00 h
Encerra à segunda-feira

Tipo
Exposiciones, Escultura, Fotografía, Historia
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