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Cámara obscura, de Laura Palau
Contenidor marítim d’acer 260 x 600 x 244 cm.
Cámara obscura és un contenidor marítim d’acer de 2.250 kg transformat en un lloc on es pot
veure una exposició i assistir a tallers de revelatge de càmera estenopeica a càrrec de l’artista.
L’exposició que trobem en entrar en el contenidor és una instal·lació que transforma la
projecció natural en matèria d’observació. Les imatges que hi podem veure són tan reals com
intangibles, tan efímeres como estàtiques, una sèrie d’il·lusions que porten en l’interior una
part del campus universitari. Mitjançant xicotetes obertures en els costats del contenidor,
l’espai es transforma en una gran càmera fosca on els visitants de l’exposició són mers
espectadors del poder de la llum natural.
Cámara obscura és també un espai obert a l’experimentació. L’artista ofereix una programació
de tallers de revelatge en els quals es creen de manera col·lectiva imatges amb la tècnica de la
càmera estenopeica que quedaran fixades en paper fotogràfic. Totes elles seran posteriorment
exposades al campus universitari.
Laura Palau (Castelló, 1993)
Viu i treballa a València.
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València, actualment realitza el seu
treball final del Màster de Producció Artística d’aquesta facultat. La seua investigació, titulada
La mirada i la màgia de l’ocult. Paradoxes i il·lusions entre la representació i l’espai, explora les
tensions que pateix l’espai en la seua definició, conceptualització o representació. Es focalitza
en conèixer els punts de tensió que hi ha entre l’espai i la seua formalització, una reflexió que
es materialitza a través de l’execució fotogràfica i pren diverses formes (instal·lacions,
intervencions, pintures i la construcció d’objectes) per tal d’exposar, i qüestionar, l’excessiva
credibilitat que depositem en la imatge.
El seu treball ha estat exposat a nivell estatal tant en exposicions col·lectives com individuals,
como ara PAM!17, SHORT PAM!17, XIX Mostra art públic / universitat pública de la Universitat
de València i Transport]ART[e.

