
Memoria Corporis
d’Enric Garay

Dossier Informatiu
Inauguració divendres 09 de desembre de 2016, 19:30

Fins el 31 de desembre de 2016
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Amb el suport de:

La galeria Barcelona Visions  exposa, entre el 09 i el 31 de desembre de 2016, 
‘Memoria Corporis”, sèrie creada integrament per Enric Garay en tècnica Lith de 
segon pas. 

Contactin amb nosaltres si desitgen rebre més informació o coordinar una visita o 
entrevista amb l’autor. 

Organitza:

Comissari:   Joan Teixidor

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
‘Memoria Corporis’ d’Enric Garay

INAUGURACIÓ DIVENDRES 09 DE DESEMBRE 19:30 
BARCELONA VISIONS 
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Els llocs abandonats són espais buits, trencats, muts, on el temps es fa evident 
a cada pas. Amb el cos hi sento una equivalència; el cos és lloc de record on 
hi trobem cicatrius, experiències, identitat... 
Memoria corporis és un recorregut a través del cos, un record de mi mateix, 
com si en un passat hagués deixat un rastre a cada racó, a cada paret, a cada 
esquerda. 

 Enric Garay

Memoria Corporis B1 © Enric Garay



La meva formació fotogràfica és bàsicament autodidacta, complemen-
tada amb tallers especialitzats.

Actualment continuo un procés d’introspecció i redescobriment de la 
realitat a través de la fotografia, que m’ha conduït al desenvolupament 
del meu primer treball Memoria corporis.

Exposicions 

2016 - “Memoria Corporis”, Festival Photogenic i Barcelona Visions, Barcelona 

2016 - “El vel de l’ordre”, Barcelona Visions, Barcelona 

Enric Garay

Bio

Nascut l’any 1985, m’apropo a la fotografia l’any 
2010.

Després de finalitzar els estudis universita-
ris començo un recorregut d’experimentació 
amb la fotografia analògica i l’any 2012 em 
faig soci de l’Associació Fotogràfica Espai 
Nag, on començo a fer ampliacions dels 
meus negatius utilitzant tècniques creatives 
de positivat.



Galeria de Fotografia

Persona de contacte:
Joan Teixidor

936241796_607221346
info@barcelonavisions.com

C.Banys Vells 7 
08003_Born_Barcelona

Horari:
Dimarts-Divendres 12h.-14h. i 17h.-20h.

Dissabte de 12h.-20h.


