
  

       

Convocatòria a roda de premsa. Miguel Rasero. Monólogo Interior. 
Espai Volart. Dimecres, 13 d'abril 11h. 
 
Presidit: 
 
Glòria Bosch, comissària de l'exposició i l'artista Miguel Rasero 
 
Dia i hora:  
 
Dimecres, dia 13 d'abril a les 11 h 
 
Lloc:  
 
Espai Volart c. d'Ausiàs Marc, 22. 08010 Barcelona 
 
 
 
El proper dimecres, dia 13 d'abril a les 11 h del matí, la Fundació Vila Casas presenta els mitjans 
de comunicació l'exposició de Miguel Rasero, Monólogo interior. Comissariada per Glòria Bosch, la 
mostra contempla una cinquantena d'obres elaborades entre la meitat de la dècada dels 70 i l'any 
2008. Pintures, dibuixos, maquetes i obres en volum, que tracen un recorregut a través la dilatada 
trajectòria de l'artista cordovès (Doña Mencia, 1955) resident a Catalunya. 
 
Creador d'atmosferes inquietants i bellesa silenciosa, el procés creatiu de Miguel Rasero ha travessat 
diferents estadis de coneixement; treballs seriats nodrits de petites partícules que, vehiculades entre si, 
donen pas a una producció artística on l' intel·lecte esdevé ànima que materialitza la forma.  
 
La levitat i la consistència, el buit i el ple, la permanència i la dissolució són, entre d'altres, els grans 
temes als quals evoca l'artista alhora de comprendre quelcom més de la pròpia existència. Un exercici 
profund, on la literatura i la filosofia ens empenyen amb ímpetu a la difícil i perillosa tasca de perforar 
els diferents estrats que conformen el nostre jo més íntim. 
 
 
 
 
 
Per a més informació podeu contactar amb: 
 
Natàlia Chocarro 
Cap de Premsa i Comunicació 
Fundació Vila Casas 



Tel. 93 320 8736 
nchocarro@fundaciovilacasas.com 
 
 

  
 

Si no quiere recibir más información ni correos electrónicos, o desea bien revocar la autorización concedida bien ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y/u oposición, podrá hacerlo de manera gratuita dirigiéndose para ello a la siguiente dirección de correo electrónico: 
fundacio@fundaciovilacasas.com o mediante carta escrita dirigida a la dirección postal Ausias Marc nº 20, pral. de Barcelona (08010); debiendo 
acompañar en ambos casos copia de su D.N.I. Asimismo, le informamos que FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS ha adaptado sus medidas de 
seguridad a lo dispuesto en el RD 994/1999, para evitar que los datos de usuarios recabados se alteren, pierdan o se traten o usen de forma no 
autorizada o por otras personas, y se obliga a cumplir su deber de secreto y custodia de los datos de carácter personal. 
Aquest missatge, i en el seu cas, qualsevol fitxer annex al mateix, pot contenir informació confidencial, 
sent pel seu ús exclusiu del destinatari, quedant prohibida la seva divulgació còpia o distribució a tercers sense l'autorització expressa del remitent. 
Si vostè ha rebut aquest missatge erròniament, es demana que es notifiqui al remitent i procedeixi a la seva eliminació. 
Gràcies per la seva col·laboració. 

 
 


