NOTA DE PRENSA
INFORMATIVA

Espai NAU U Espai de
Disseny i Art LLOTJA
SANT ANDREU

Espai expositiu de la Llotja seu Sant Andreu dedicat a l’ exhibició
de mostres i tot tipus d’actes culturals tant vinguts de fora per a què
els nostre claustre i alumnes en pugin gaudir des de dins, així com
el públic en general, com propostes sorgides de Llotja o retroalimentades des de Llotja per tal que el “Fet a Llotja” es pugui
projectar a l’exterior des d’un marc i contenidor incomparable.
Des de l’Escola Superior de Disseny i Art de la Generalitat de
Catalunya ESDA, LLOTJA de Barcelona, us proposem un inici de
temporada per al curs 2015-16 de rabiosa actualitat. Amb una
exposició del poeta visual Xavier CANALS, ex professor de la Llotja
i agitador cultural compromès amb el seu país la seva cultura, el
seu art i la seva lluita per un nou país.
Dades practiques:
Títol:2 7 s
Dates: 21/09 - 13/11 / 2015
Inauguració i vernissatge: 21 setembre a les 19.30 h
Horari: de dilluns a divendres d’ 11h a 13h i de 16h a 20h
Adreça: C. Pare Manyanet, 40. 08027 Barcelona
Com arribar: Metro L1: Fabra i Puig L5: Sagrera L9L10Onze de
Setembre. Renfe: Sant Andreu Arenal
L’artista: Xavier Canals. 27 setembre del 1951. Poeta i teòric de la
poesia visual de reconegutprestigi nacional i internacional. Ha

estatdocentdurantmés de 30 anysimpartintclasses de projectes i
teoria de la imatge a l' especialitat d' Il.lustració, que va crear, a l'
escolaLlotja de Barcelona.
Obres exposades: L' exposiciónomésmostra un 10% delsmilions d'
imatgesrecopiladesdurant 40 anys, és un BIG DATA
semprecanviantperòpoetitzable, utilitzant la tècnica del retall i el
collage manual fins la manipulacióinfogràfica, calculant que porta
unes 200.000 hores de feina des del 1975 fins ara.
Objectiu: Intent de poetitzar com a mínim al·legòricament el BIG
DATA que ens envolta, amb una estructura de 2 7 s: un set de 7
poemes visuals i un set de 7 camins que hi duen. Xavier Canals
nascut el 27 S, del 1951, estableix una connexió paradoxal entre la
seva vivència més propera i singular amb l' experiència i el sentit d'
d' allò més col·lectiu.
Des d’un punt de vista poètic i sensible tant formalment com
conceptual, Xavier Canals ens acosta a un particular “27 S”,
integrat en un discurs de poesia visual pròpia com una ampliació
molt coherent del nucli expositiu que pot donar una nova lectura
global i transversal.
Tant la presentació, insòlita d' alguns enigmes poètics, ran de terra,
fent camí vers objectius paral·lels, com les múltiples lectures ens
sorprendran i ens portaran a una visió complementària del 2 7 S
que pot capgirar-ho tot.

Us convidem a visitar l’exposició i l’espai i a descobrir-ho ! i donar-lo
a conèixer a través dels vostres mitjans.

Dra.Núria López-Ribalta
Directora delegada ESDA seu Sant Andreu + equip de gestió cultural. ESDA
LLOTJA.

