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Ventás para unha fuga é unha exposición que consta de 6 fotografías en vinilo que están pegadas en diferentes espazos do
interior da biblioteca. Estas imaxes colócanse sobre as paredes
que non teñen ventá e, así, as fotografías funcionan a modo de
trampantoxo ou trompe l’oeil.
A intervención é pequena, só 6 pezas, e están repartidas polas diferentes plantas do edificio da biblioteca. A idea é que a súa dispersión e pouca cantidade provoquen certa dúbida sobre se é ou
non unha exposición e haxa que buscar as obras, as ventás, polos
diferentes andares. É unha intervención poética e sutil que xoga
cos conceptos de dentro e fóra e coa percepción das perspectivas.
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