Exposició: TODA UNA VIDA ES MUCHO TIEMPO d’Anne Moreno
Del 18 de maig al 21 de juliol, a l’Espai Zero

Anne Moreno és una artista contemporània que utilitza la llibertat d’expressió per fer
conviure diverses arts en els seus treballs. Així, a les seves obres trobem unides tècniques
i gèneres dispars com el dibuix, la pintura, el gravat, l’escultura o el teixit.
Un aspecte a destacar és la importància i l’harmonia del color en les seves creacions,
sobretot en els teixits i brodats però també en altres tipus d’obres. També un tret
característic de l’artista és l’ús subtil de materials petits i quotidians que recicla i
incorpora a les seves peces: botons oblidats, diaris abandonats, dibuixos guardats,
fotografies antigues, bossetes de te, pedres…
De la selecció d’obres que Anne Moreno porta al Museu Tèxtil, ella mateixa explica:
“(…) muestran mi colaboración con las bordadoras afganas, mi preocupación con la
cuestión de la inmigración, la búsqueda de una identidad propia, la visualización de mis
lecturas de los últimos años y mi pasión por las piedras -una eterna fuente de inspiración,
como también mi placer en reciclar y reaprovechar materiales diversos. (…)”
I sobre el sentit últim del seu treball artístic, comenta:
(…) El trabajo manual me permite centrarme en el hacer y me deja tiempo para
reflexionar. Cualquier material que ya traiga en sí una historia anterior me atrae. Es mi
oportunidad de darle un nuevo contexto sin borrar del todo lo que trae consigo,
transformándolo en una obra artística. Con mi obra quiero compartir con todos la
condición de estar viva. (…)”

Anne Moreno va néixer a Berlín, va viure i es va formar a Mèxic, Brasil, París i Barcelona.
Va estudiar Literatura hispanoamericana i en arts, destaca la seva formació en pintura,
gravat, teixit manual i tapís.

ACTIVITATS
18 de maig: Inauguració i comentaris de la pròpia artista, dissabte, 20.00 h.
6 de juny: Cicle Tardes amb els artistes. Trobada i visita comentada, dijous, 18.00 h.
Per a més detalls contacteu amb: auladidactica@cdmt.cat o al 93 731 52 02.
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