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De l’1 DE MARÇ AL 31 DE JULIOL DE 2023

Dipositem la nostra memòria en imatges que unim mitjançant la narrativa de la paraula, 

la sonoritat que estableix ordres i sentit per donar comprensió i enteniment a la vida 

que pensem que vivim.

Però en realitat, alternades, entre la imatge i la imatge, entre la paraula i la paraula, 

entre el so i el so; entre els llums i els sorolls, hi ha -hi és- el temps, el fragment de 

temps que separa i que evita que s’ajuntin tots aquests elements en una confusió 

indesxifrable i inintel·ligible. Cadascun d’aquests temps es podrien fragmentar fins a 

l’infinit, escampant-se en cadascun dels sentits de cadascuna de les direccions per 

produir infinites variacions, vivències, històries, obres art, pensaments, però hi ha la 

vida amb la seva única possibilitat que és conduïda pels canals neurològics que només 

pot ser atesa a través de la línia que uneix imatge per imatge, so per so fins a fer-les 

comprensibles al nostre cervell.

A la Fundació Marguerida de Monferrato, sempre proclius al videoart, tècnica i eina que 

uneix a la perfecció tots aquests elements que necessitem per captar, o potser val més 

dir assumir, o contemplar d’una manera més total, o veure l’art d’una altra manera, no 

ho sé, alguna cosa, allò necessari, que només cal mirar i escoltar amb atenció fins on 

l’emoció ens embargui, per a aquesta exposició hem proposat 12 artistes: Asuncion 

+ Guasch de l’1-3-2023 al 15-3-2023 ; Albert Bayona del 16-3-2023 al 31-3-2023; 

Clemente Calvo de l’1-4-2023 al 15-4-2023; –Teresa Rodríguez i Bernardo Sánchez– 

del 16-4-2023 al 30-4-2023; Jordi Tolosa de l’1-5-2023 al 15-5-2023; Jesús Rocandio 

del 16-5-2023 al 31-5-2023; Ramon Cerezo de l’1-6-2023 al 15-6-2023; Carlos Rosales 

del 16-6-2023 al 30-6-2023; Olga Olivera-Tabeni de l’1-7-2023 al 15-7-2023 i Salvador 

Herrera del 16-7-2023 al 31-7-2023. Exposició en la qual comptarem amb algunes de 

les seves obres d’imatge en moviment. Des de la Fundació Marguerida de Montferrato 

el nostre més sentit agraïment.

José C. Balanza
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1-3-2023 / 15-3-2023                                    Asuncion + Guasch

16-3-2023 / 31-3-2023                                          Albert Bayona

1-4-2023 / 15-4-2023                                         Clemente Calvo

1-5-2023 / 15-5-2023                                              Jordi Tolosa

16-4-2023 / 30-4-2023        Teresa Rodríguez i Bernardo Sánchez

1-6-2023 / 15-6-2023                                        Ramón Cerezo

1-7-2023 / 15-7-2023                                   Olga Olivera-Tabeni

16-6-2023 / 30-6-2023                                         Carlos Rosales

16-7-2023 / 31-7-2023                                     Salvador Herrera16-5-2023 / 31-5-2023                                        Jesús Rocandio

Imatge per imatge recull obres d’imatge en moviment de 12 artistes en 10 projectes 

diferents que s’exposaran per períodes quinzenals a la Fundació Marguerida de 

Montferrato durant els cinc mesos que van des del dia 1 de març de 2023 fins al 31 de 

juliol de 2023.


