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de Repenjar-se en adeu raig de sol oblic, d'Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura].

No dubtis en copiar i compartir aquest enllaç amb qui creguis que li pugui semblar interessant

Al llarg de tot l’estiu, entre el 25 de juny i el 20 de setembre de 2020, en el marc d’Art
Nou, Alexandra Laudo [Heroínas de la Cultura] va anar escrivint el relat hipertextual
Repenjar-se en un raig de sol oblic, un projecte híbrid, situat entre la crítica, la curadoria i
l’assaig literari.

Setmanalment, en complicitat amb Daniel Moreno i Miguel Moreno, la comissària publicava a
www.p4stura.net un capitol d’aquest relat, en el qual a través de text, imatges i altres
elements audiovisuals, analitzava algunes de les obres i dels projectes expositius d’Art Nou,
relacionant-los d’una manera lliure i constel·lativa amb reflexions i records personals, amb
efemèrides diverses, i amb cites i referències provinents de la literatura, l’art, la història i la
ciència.
Repenjar-se en un raig de sol oblic es va iniciar amb un primer text introductori, un Pròleg
consultable aquí que es va publicar el dijous 25 de juny de 2020 a les 06:20h, pocs dies
després del Solstici d’estiu. Cada divendres, a l’hora exacta de la sortida del sol, es
publicava un nou capítol del relat, i aquest desapareixia quan el sol es ponia.

Pocs dies abans del Solstici d’hivern, la nit del divendres 18 al 19 de desembre de 2020, des
de la posta de sol a les 17:23h fins l’albada, a les 08:12h, tots els capítols de Repenjar-se
en un raig de sol oblic van tornar a ser consultables temporalment. Després van desaparèixer,
qui sap si per sempre més. A les 08:12h del matí del dissabte 19 de desembre, amb la sortida
del sol, l’acció va concloure amb la publicació d’un Epíleg, consultable aquí
[hiperlink a l’Epíleg]. El Pròleg i l’Epíleg romanen, qui sap si per sempre més, com
un inici i un final, o com un final i un nou inici.
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