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LL’Arts Santa Mònica us convida a la inauguració de 
l’exposició Via Lactea d’Isabel Banal dins del cicle
 expositiu Blanc sota negre. Treballs des de 
l’imperceptible /5 el proper dimarts 23 de setembre 
de 2014 a les 19:00 h a la planta baixa del centre 
-La Rambla, 7 Barcelona-.
___________________________________________________

Blanc sBlanc sota negre explora un seguit de desplaçaments en obres i 
processos creatius que incorporen l’el·lipsi, les discontinuïtats, els 
silencis, els buits, el dubte o l’errada. Els treballs de Blanca Casas 
Brullet, Mar Arza, Freya Powell, Antònia del Río, Isabel Banal i Mireia 
Sallarès reorienten l’espai de la pàgina en blanc, gran motiu 
andandrocèntric de la creació que ha forjat l’imaginari de la modernitat 
artística. Les seves invencions simbòliques obren vies que nodreixen un 
altre relat de la creació i la política des de les formes que, sovint, 
romanen imperceptibles.

Isabel Banal i Xifré (Castellfollit de la Roca, 1963) viu i treballa a 
Barcelona i Abella de la Conca. És professora a l’Escola Massana.

En aquesta exposició, mostra projectes oberts i de llarg recorregut 
disdisposats sobre cinc taules. La taula ha estat un dels elements centrals 
des dels inicis de la seva trajectòria escultòrica, un referent a l’espai de 
treball creatiu i domèstic i una metàfora de la terra –en la seva doble 
accepció semàntica de sòl i terra. En l’esperit dels calendaris, les obres 
registren el dia a dia a través de gestos comuns com: recollir, mirar al 
terra, caminar, apilonar, dibuixar, esborrar... Imatges que sumades fan 
una crònica dels nostres dies i enteses com a conjunt formen un univers 
amb múltiples caamb múltiples capes de lectura. 

Activitats relacionades

Divendres 26 de setembre, 19h 
Conferència de Catherine de Zegher sobre l’artista Simryn Gill: 
L’absència del treball. Sobre la versatilitat i reversibilitat de l’art 
Sala d’actes / Conferència en anglès. Amb traducció simultània.

Dimecres 1 d'octubre, 19.30h
Conferència de María-Milagros Rivera Garretas: El blanco en el 
suelo
Sala d’actes / Conferència en castellà.

Dissabte 25 d’octubre, 11h-18h
Taller Entremestres amb l’artista 
Inscripció gratuïta del 23 de setembre al 24 d’octubre a través de 
l’adreça electrònica entremestres@gmail.com

DimecDimecres 5 de Novembre, 19h 
Conferència d'Annarosa Buttarelli. Tabula rasa i anarché: el 
pensament generatiu de les dones
Sala d’actes / Conferència en italià. Amb traducció simultània.

Dimecres 12 de novembre, 19h 
Apuntar al blanco. Lectura poètica de Chantal Maillard
Planta baixa
______________________________________________________________________________________________________

Blanc sota negre. Treballs des de l’imperceptible és un programa 
d’exposicions i conferències a cura d’Assumpta Bassas i Joana Masó. 
Amb la col·laboració de Maria José González i Montse Romaní.
 
Cicle Corrent altern és un conjunt de trobades, ressonàncies i 
desdesbordaments, vinculats a les exposicions que s’aniran difonent al llarg 
de la programació.
 
Cicle Entremestres: Tallers d’artistes visuals i professores és una 
programació conduïda per les artistes participants i dirigida a docents.
___________________________________________________

Amb la col·laboració de:
Centre dona i literatura; Càtedra UNESCO “Dones, desenvolupament i Centre dona i literatura; Càtedra UNESCO “Dones, desenvolupament i 
cultures” de la Universitat de Barcelona; DUODA Centre de recerca de 
dones, UB; IFB – Institut Francès de Barcelona; Xarxa de Biblioteques de 
la Generalitat de Catalunya; Consorci de Biblioteques de Barcelona; Els 
Juliols, UB; La Bonne – Centre de cultura de dones Francesca 
Bonnemaison

Entrada lliure. Aforament limitat
______________________________________________________________________________________________________


