Oficina de Premsa

- Convocatòria de premsa -

L’Aparador del Museu Abelló acull una exposició sobre
la memòria de persones que van viure la guerra i la
postguerra a Mollet
Exercicis de memòria aplicada. Un intent de reconèixer el que és el títol
de la nova exposició de l’Aparador del Museu Abelló, de Tanit Plana i Laia
Ramos, que s’inaugurarà aquest dijous, 28 de novembre, a partir de 2/4 de
7 de la tarda.
Exercicis de memòria aplicada. Un intent de reconèixer el que és constitueix
una proposta a partir de la qual ens apropem a aquells que eren infants durant
la Guerra Civil i la postguerra a Mollet, per tal de reconstruir i posar en escena
alguns dels seus records. Amb aquest exercici es pretén, d’una banda, portar a
la contemporaneïtat aquells episodis relatats pels seus testimonis i, de l’altra,
invocar, a partir de la recreació, unes memòries traumàtiques que, per mitjà del
mateix treball, podrien ser conciliades. El projecte es desplega en diferents
fases i direccions, des de l’inventari de records, amb les converses amb els
testimonis, a la convocatòria del càsting per a la posterior realització de les
fotografies finals.
L’Aparador s’inaugurarà aquest dijous, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, amb una
primera proposta, que es titula “Constel·lació”, i en la qual el públic serà guiat
per Rosario Simone i Rosó Carreras, a partir de les experiències narrades per
quatre persones que van ser testimonis de la Guerra Civil a Mollet quan eren
infants. A les 8 del vespre, s’inaugurarà l’exposició.
Inauguració de l’exposició Exercicis de memòria aplicada
Dijous 28 de novembre
18.30 h - Constel·lació / 20 h - Inauguració de l’exposició
Museu Abelló
Adjuntem informació de l’exposició.
Mollet del Vallès, 27 de novembre de 2013

Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

