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>/ Andrea Díaz Robredo és una artista que
desenvolupa el seu treball entre allò escènic i
allò plàstic, entre el cos viu i els objectes.
Per això, les seves propostes tenen una clara
naturalesa escultòrica i espacial, encara que també
tenen un punt essencialment teatral. Les seves
investigacions en aquests dos camps còmplices li
han permès d’experimentar amb llenguatges molt
diversos que fins i tot han acostat els seus
treballs a l’arquitectura.
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</ QUÈ FA?
>/ El punt de partida és una superfície:
una mena de taula estranya en què al començament
no hi passa gran cosa. Fins que arriba
l’arquitecte i el seu compromís amb l’ordre:
«Que cada cosa ocupi el seu lloc i trobi la
seva dimensió». A poc a poc, el que semblava
una taula es desplega, transformant-se, i
van apareixent objectes, lloc i persones que
es converteixen en l’escenari d’una vida. En
concret, la vida d’una casa i les persones que
hi van viure. Unes persones que apareixen com
un eco, com una ressonància de les evocacions
i les referències que apareixen al llarg de la
proposta. Inevitablement, hi ha melancolia en
descobrir la vida d’unes persones que sembla
que ja no són al lloc on van viure.

com si no hi visquéssim, com si fóssim dins d’un
escenari. Després, podem identificar els nostres
objectes preferits i podem intentar d’explicarla la vida de la nostra família a gent que no ens
conegui.

[ ] Si hi hagués un incendi a casa
teva, quins objectes salvaries? Quins
et representen més?
[ ] Guardes algun objecte d’un
avantpassat teu? Quina història té?
[ ] T’agrada, casa teva? Com és la
teva casa ideal?

</ QUÈ PODEM FER NOSALTRES?
>/ Podem tornar a casa i observar el
que hi guardem. Podem contemplar el nostre
espai domèstic com si hi fóssim de visita,
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