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Alejandra Alonso • Labuenaylamala • Mina Hamada • Rina Ota • 
Stefanie Herr • Tamara Zaitseva  

FLUID :: Exposició que reuneix el treball dels artistes Tamara 
Zaitseva i Germán Portal. Tots dos artistes treballen en el 
camp de la pintura i mostren conjuntament una sèrie d’obres 
representatives del seu treball recent.

RUPTURA SENSORIAL ::  Alejandra Alonso ens presenta 
“Ruptura Sensorial” convidant-nos a perdre’ns entre les 
esquerdes de la raó juntament amb “Bistu ryx”, el qual que es 
portarà la seva maleta de sons retallats del zoo humà.  

La reflexió d’un passeig urbà sintetitza un contrast arquitectònic. 
Llapispanc mostrarà el seu treball d’investigació al voltant de 
la performance, les instal·lacions i el dibuix on el més important 
és tot allò que ho envolta i no la realització material de l’obra. 
Cartulino Freetolais Ventures,  pinya, kiwi i prèssec; inspirat en 
el text Dadaista, Carlos Ótica farà una interpretació artística.

EN CONSTRUCCIÓ ::  En construcció convida a treure el cap 
per veure el món creatiu d’Stefanie Herr i Marco Noris. Ambdós 
artistes aprofitaran aquesta mostra per presentar les seves 
diferents línies de treball i compartir les seves darreres troballes, 
èxits, revessos i inquietuds.

Escultura espacial. Geometria en moviment. Instal·lació i 
muralisme.

GLÍFICAS :: Un recorregut sobre les fases d’evolució d’aquest 
concepte en desenvolupament creat per l’artista Verny Sánchez.

Paul Daly i Juan Francisco Segura presentaran el seus treballs 
de manera conjunta. 

Paul Daly ha treballat durant molts anys amb materials orgànics 
i la llum. Processos de descomposició com ara la meteorització i 
la desintegració bacteriana s’interrompen en diversos períodes. 
La llum que passa a través de la matèria orgànica serveix 
essencialment de catalitzador, com en la naturalesa, donant 
vida pròpia.

El treball de Juan Francisco Segura navega entre els llenços, 
bussejant en l’interior de les teles que, un cop transfigurades, fan 
eclosió a través dels colors intensos i altres materials que aplica. 
Obra influenciada per la filosofia zen i els supòsits del Ikebana.

ALTRES EXPOSICIONS A ESPAI M:
18/19 de maig: Tallers Oberts Barcelona Poblenou

14/15 de setembre: Tallers Oberts Poblenou
26/28 de setembre: II Festival de Murals de La Escocesa

26/27 d’octubre i 2/3 de novembre: Noprice
Desembre: Anual 2013 de La Escocesa

INAUGURACIONS 
ELS PRIMERS 

DIVENDRES DEL MES A 
L’ESPAI M DE LA ESCOCESA 

Espai M és el nou espai expositiu de La Escocesa 
dedicat a les arts visuals emergents;  

Espai M ha nascut amb l’objectiu  
de mostrar de manera diferent el treball  

i el procés artístic.

03 - 10

MAI
Germán Portal + 
Tamara Zaitseva 

07 - 14

JUN Alejandra Alonso

13 - 20

SET
Stefanie Herr + 
Marco Noris

05 - 12

JUL
Ricard Casabayó, Joan-Marc 
Llapispanc + Carlos Ótica

04 - 11

OCT Labuenaylamala

08 - 15

NOV Verny Sánchez 

06 - 13

DES
Paul Daly +
Juan Francisco Segura 

15 - 24

MAR Mujeriegas 

Horaris d’obertura:
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