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25 Març 2019

EXPOSICIONS MADRID

EXPOSICIÓ PÒSTUMA D’ARIANE HAFIZI A LA GALERIA JUAN
RISSO
anna carreras i aubets

Del 6 d’abril a l’11 de maig de 2019, la galeria Juan Risso acollirà la primera exposició individual d’Ariane Hafizi. Plena de

lirisme, coherència i força vital, aquesta artista va morir l’any 2015 a l’edat 33 anys, després d”un càncer de pit. Aquesta

exposició pòstuma mostra per primera vegada la seva obra a Espanya a través de dues sèries de pintures creades durant els

anys que Hafizi va viure a Nova York. La primera és un conjunt de dibuixos realitzats el 2004 a partir de fotografies que fa

de les manifestacions contra la Guerra d’Irak el 2003. A la segona sèrie, datada el 2005, aborda des d’una gran llibertat la

temàtica del nu femení. La selecció es completa amb diversos exemples de la seva pintura més íntima, amb aquarel·les en

petit format realitzades mentre rep tractament contra el càncer. En paraules del comissari de la mostra, José Ignacio

Abeijón, “Ariane, fruit del seu treball personal i les seves meditaciones, tant a la vida com a l’art, sembla travessar la natura

fins a integrar-s’hi, per formar un tot únic i indisoluble”.

Etiquetes: Ariane Hafizi · Galeria Juan Risso · José Ignacio Abeijón · nu femení
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