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- Nota de premsa Javier Rodrigo presenta El museu com a frontissa. Mediacions i friccions
entre el museu i la ciutadania

L’Aparador del Museu Abelló inaugura la darrera
intervenció del cicle De com convertir un museu arena
El proper divendres 7 de març, a les 7 de la tarda, l’Aparador del Museu
Abelló inaugurarà la darrera de les intervencions que formen part del cicle
De com convertir un museu en arena, a cura d’Oriol Fontdevila.
En la nova intervenció, titulada El museu com a frontissa, Javier Rodrigo ha
convida a persones que han col·laborat amb els projectes de L’Aparador a
reflexionar a l’entorn d’aquesta condició del museu, alhora que ofereix diversos
tallers que ha organitzat amb entitats i centres educatius de la ciutat per
debatre a partir d’aquest element del museu. La intenció és recapitular per
prendre en consideració el conjunt d’experiències que s’han desplegat amb el
cicle i els diferents punts de vista que s’hi han generat sobre el museu i
L’Aparador. El museu com a frontissa es podrà veure fins el 7 de maig.
La inauguració d’aquesta intervenció servirà també com a cloenda del cicle De
com convertir el museu en arena, que ha servit per impulsar un total de dotze
projectes artístics al llarg de quatre anys, els quals s’han plantejat debats a
l’entorn del Museu Joan Abelló en una doble direcció. Per una banda, en una
direcció que va de dins cap a fora (en quina mesura des del museu es pot
incidir en debats que incumbeixen la ciutadania?) i, de l’altra, de fora cap a dins
(en quina mesura el museu és un espai públic més de la ciutat?).
L’acte comptarà amb una improvització de hip-hop i un berenar-happening.
Adjuntem el flyer de l’activitat.
Inauguració de L’Aparador
Divendres 7 de març
19 hores
Museu Joan Abelló
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