
 

 
 

“Ella, els altres” 
Elisabet Mabres 
 
Dates:          Del 3 de maig a l’1 de juny de 2018 
Inauguració:  Dijous 3 de maig de 2018, de 19 a 21h 
______________________________________________________________________________ 
 
Una dona emmascarada s’exposa en la densitat del Hong Kong més poblat. Interactua amb qui gosa mirar-la. 
Hi ha qui dissimula, hi ha qui la intueix, algú s’espanta o la rebutja… La màscara ha envellit i això la fa menys 
artificiosa. 
 
Protegida pel làtex facial, la dona s’exhibeix. Del carrer a l’interior, del dia a la nit. La ingerència de conèixer 
els “homes gàbia” la pertorba fins al punt de sotmetre’s a dominis i captiveris. 
 
Aconsegueix fugir cap als nous verds territoris del Hong Kong desconegut, furonejant rastres de vides 
abandonades. Ara és ella qui escorcolla. I els objectes trobats, de la Xina ancestral, li revelen la necessitat de 
dur altres capteniments a Xangai. 
 
Res conclou, tot continua... 

 
Elisabet Mabres 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabet Mabres  
(Barcelona, 1958) 
 
Elisabet Mabres viu i treballa a Barcelona.  
Llicenciada en Belles Arts (UB,1984) en l’especialitat de pintura, ha experimentat amb plena llibertat tots els 
recursos gràfics i tridimensionals, essent en la instal·lació i l’escultura on va començar a utilitzar imatge i text.  
 
Amb més de trenta anys d’exposicions internacionals i al país, és en els darrers dotze anys que Mabres s’ha 
focalitzat exclusivament en la fotografia i el vídeo, transcendint el seu origen plàstic.  
 
EXPOSICIONS INDIVIDUALS (últimes) 
 
Cortes y Plegados, Centre Experimental de les Arts Vallgrassa, Garraf, Barcelona, 2016 
Orografies, Galeria Alonso Vidal, Barcelona, 2007 
Sense Títol, Sala Potemkin, Pamplona, 2005 
Cartografies, Galeria Ob Art, Barcelona, 2003 
S/T Armin Gallery, Lucerna, Suiza, 2003 
Analèptics, Galeria Art al Rec, Barcelona, 2000 
 
EXPOSICIONS COL·LECTIVES (sel·lecció última) 
 
Ovni, Galeria Valid Foto, Barcelona, 2017 
Subjective Reality, Forbidden Gallery i SheShan Moca, Xangai, Xina, 2016 
Inundart, Girona, 2016 
Fine Art, Igualada, 2016 
Aniversari Català Roca, 2016 
El meu cor i jo, Pati Llimona, Barcelona, 2014 
Objectiu Barcelona. Retratem la ciutat. Virreina Centre de la Imatge, Barcelona, 2014 
Miraggi. Comune di Forli, Itàlia, 2012 
 


