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"TEXTURES I LECTURES" , MOSTRA D'ART
TÈXTIL I LITERATURA QUE RECORRERÀ 6
MUNICIPIS DEL SEGRIÀ

El projecte està organitzat per l'Àrea de Cultura i el Siad Segrià amb el pròposit
de donar visibilitat a l'art femení amb visió de territori.

‘Textures i lectures’ és una fusió d’art tèxtil amb literatura escrita per dones. Consta de 18
peces de tèxtil contemporani acompanyades d’ un fragment d’una obra recent de les
escriptores vinculades a Lleida. L’exposició anirà acompanyada d’un taller o xerrada per
part de l’autora que aproparà a les persones participant aquest art.
La complicitat entre les peces de l'artista i els fragments escollits per les escriptores es fa
evident en tota la mostra. Hi han participant : Marta Alós; Maria Barbal; Núria Casado;
Rosario Curiel; Rosa FAbregat; Teresa Ibars; Montse Larios; Gloria MArtín; Rosa
Messalles; Dolors Miquel; Núria Niubó; Núria Perpinyà; Maria Pons ; Marialba Revés;
Pepa Roma; Maria Puy; Montse Sanjuan i Ramona Solé
La mostra, de caràcter itinerant recorrerà 6 municipis del Segrià al llarg dels mesos de
setembre, octubre, novembre i desembre: Llardecans, del 25 de setembre a 4 d’octubre;
Gimenells, del 9 al 18 d’octubre; Alfarràs, del 23d’octubre al 1 de novembre; Els Alamús,
del 6 al 11 de novembre; Seròs, del 20 al 29 de novembre i la Granja d’Escarp del 11 al 20
de desembre
En paraules de l’autorA: [...questa exposició permet mostrar dos arts un físic, com les
obres escultòriques i tèxtils i l’altre intel·lectual, com la lectura. La sintonia esdevé per
part de les escriptores que afegeix el tex a l’obra. Aquestes 18 dones vinculades a Ponent
m’han descobert noves lectures i sensibilitats...]

El projecte compta amb la col·laboració dels ajuntaments i associacions de dones dels
municipis adherits, així com el suport de la Diputació de Lleida a través de l'Institu
d'Estudis Il·lerdencs.
Us animem a visitar-la!
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