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Un passi fotogràfic 
per un sol espectador
cada cop.
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“En un provador d’un supermercat de 
roba de la ciutat m’emprovo vestits. Amb 
els vestits nous em miro a través dels 
miralls que es miren i em moc amb ells. 
Dins aquests provadors m’amplifico amb 
els miralls, les llums, les teles i patrons per 
buscar... no sé... alguna cosa diferent.”

Aquesta proposta és un autoretrat en 
un provador. És la reserca d’un vestit en 
aquestes botigues de roba habituals per 
a la fotògrafa. Per ella aquest escenari 
li dona la llibertat d’escollir mil patrons 
diferents d’una temporada, mil textures 
diferents d’una temporada i poder ser 
mil dones a la vegada i provar infinites 
vegades una peça que no s’havia provat 
mai abans i repetir-se. Tot a dins d’un 
provador. Mai surt.



La projecció del treball està pensada per 
un espai de dimensions reduïdes, com  
si d’aquest mateix provador es tractés. 
Un diàleg íntim entre les fotografies i 
l’espectador, un sol espectador cada cop.

Aquesta proposta es va estrenar el 20 de 
juliol  de 2020 a l’espai La Cisterna de 
Vilafranca del Penedès, dins al marc del 
Festival EVA. Tot l’espai de La Cisterna 
es va adequar a la proposta, arraconant 
totes les butaques de la sala per deixar-
ne només una, i el camí per arribar a la 
butaca era plegat de miralls.



L’espai La Cisterna durant la projecció.



La projecció te una durada de 20 minuts, 
i un marge de 10 minuts per l’entrada i 
sortida de l’espectador.

Detalls del joc de miralls 
abans d’arribar a l’espai  de la projecció.



Aquí trobareu la projecció, que té una 
entrada de 5 minuts perquè l’espectador 
tingui temps arribar al lloc. En aquest cas 
però, només hi trobareu 1 minut d’espera 
per fer-vos a la idea del què s’hi projecta 
abans de començar.

Link projecció

https://youtu.be/LRPu9Xr4P9A 
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