EXPOSICIÓ “CONECTADOS” DE SERA LLOPIS EN LA CASA
DE LA DONA A TORRENT.

Inici:

15-09-11

Hora:

Final:

Matí

30-09-11

i

vesprada.

Lloc: Sala d'exposicions Casa de la Dona. C/ Músic Mariano Puig, 8.
La Sala d'Exposicions de la Casa de la Dona acull l'exposició titulada Conectados de Sera
Llopis Cervera, una artista plural, que va estudiar Disseny Gràfic, Interpretació,
Cantereria i Ceràmica i és també ballarina de dansa oriental. Pinta amb el cor, és
autodidacta. Les seues pintures reflectixen allò que la commou: la naturalesa, el medi
ambient, Àfrica i els orígens de l'home, la maternitat. Alguns dels seus quadres,
totalment onírics, recorden la mestria de Rob Gonçalves. Les seues obres estan
realitzades en oli sobre distints materials (taula, llenç, tela de sac), carbonet, pastís,
aquarel·la

i

llapis.

Totes,

una

carícia

als

sentits.

Esta jove artista pertany a l'Ateneu Blasco Ibáñez, col·lectiu que té una funció
integradora dels valors de llibertat, igualtat i solidaritat, que recolza la llibertat
d'expressió, la igualtat d'oportunitats i practica la solidaritat cultural i social. Procuren
estar en contacte amb altres associacions i, sempre que els és possible, practiquen
l'intercanvi cultural. Promouen la defensa dels Drets Humans per mitjà de jornades de
conferències sobre els mateixos, recolzats per la col·laboració de distintes Universitats,

el Ministeri i la Generalitat. Així mateix, duen a terme una labor de conscienciació
ciutadana contra la violència de gènere, amb l'ajuda de l'acolliment per als nostres
actes,

de

distintes

Institucions

i

el

patrocini

de

la

Generalitat

Valenciana.

L'Ateneu promou i impulsa la revelació de nous talents literaris a través de l'edició dels
seus llibres i distribució dels mateixos en les millors llibreries de la Comunitat
Valenciana; així com en conversió digital en Todoebook i per tot el món. També afavorix
la pràctica de l'art de l'oratòria entre els seus socis, procurant-los que pronuncien les
seues conferències dins del cicle “La Mirada Objectiva”.
SERA LLOPIS CERVERA
“Des de la meua infància sempre he sentit una fort atracció pels colors, la pintura, la
naturalesa, la dansa…
Al finalitzar els estudis de Disseny Gràfic en 1992, els avatars de la vida van impedir
que seguira la meua formació a nivell acadèmic, però això no em va detindre…
Autodidacta en el meu temps lliure, sentia la necessitat d’expressar les meues emocions
a través de la pintura, el dibuix i altres mitjans. Anys més tard va ser el començament
d'una nova faceta artística amb la dansa oriental i la interpretació.
En 2007 vaig participar per primera vegada en el mercat medieval d'Alaquàs com a
artesana en pintura artística i des de llavors no he deixat els pinzells. Quan pinte ho faig
des del cor i eixe impuls que m'esperona per dins és el que em fa seguir avant…”

HORES DE VISITA
De 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 20.30 h, del 15 de setembre (inauguració, a les 19.00 h)
fins el 29 de setembre.

