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Cultura participa en el festival fotogràfic 

Imaginària 2021 amb tres exposicions al Museu 

Etnològic 
En aquesta edició destaquen els artistes de Castelló que presentaran les seues obres fins 

al 24 d’octubre 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló participa en el festival fotogràfic 

Imaginària 2021 amb tres exposicions als espais municipals com són el Museu Etnològic i la 

Façana del Mercat. La present edició d’Imaginària es durà a terme aquest any fins al 24 

d’octubre, amb 37 exposicions arreu de les comarques del nord, organitzades per la Universitat 

Jaume I a diferents seus de la capital i altres 11 municipis. 

En aquesta edició d’Imaginària destaca la presència d’artistes de Castelló, fet en què la 

regidora de Cultura, Verònica Ruiz ha volgut posar l’accent “des de Cultura seguim la línia de 

treball de donar suport als artistes locals i als professionals del sector cultural de les nostres 
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comarques”. Ruiz ha incidit en “la necessitat del suport de les institucions als sectors culturals” 

i ha destacat “la col·laboració entre entitats per fer ressorgir el sector cultural als nostres pobles”. 

La regidora, qui ha visitat les dues mostres que es poden veure al Museu Etnològic en 

companyia dels autors, ha convidat la ciutadania a “gaudir de les exposicions, seleccionades 

per la seua qualitat i alt nivell tècnic”. 

Així doncs, el públic pot visitar l’exposició ‘Un fragment de Riu’ d’Agustín Serisuelo al Museu 

Etnològic de Castelló (Metcas) fins al 30 de maig. La mostra és part del projecte multidisciplinar 

‘Estètiques transversals-Ecosistemes de ficció’, que treballa des dels àmbits artístic, social i 

mediambiental les relacions especulatives entre realitats i ficcions dels rius urbans. 

Serisuelo proposa una intervenció conjunta com a resultat d’una experiència al voltant del Riu 

Sec de Castelló. Les fotografies es complementen amb sessions de diàleg i posada en comú al 

Menador Espai Cultural; i una ruta pel Riu Sec que s’ha celebrat aquest matí. Agustín Serisuelo 

és un artista visual interessat per l’arquitectura com a memòria i el paisatge entès com a 

construcció cultural, temes en què ha aprofundit gràcies a les beques Hàbitat concedides pel 

consistori. 

Al Museu Etnològic de Castelló també es troba l’exposició de Tony Tirado, ‘Oxímoron’, fins al 

30 de maig. El projecte contraposa dues imatges de la realitat del nostre planeta amb la finalitat 

de provocar sensacions en el públic respecte al canvi climàtic. Les imatges desèrtiques 

s’enfronten a paisatges on predominen el verd de les muntanyes i els rius, mars o llacs. Tirado 

viu a Vila-real i es dedica a la fotografia, al disseny gràfic i a la publicitat. 

A la Façana del Mercat, el públic també podrà gaudir des del pròxim día 20 de maig,i fins l’11 

de juliol, de l’exposició ‘Invisible’, de David C. Mendoza Les imatges de Mendoza tracten de 

mostrar escenes quotidianes, les quals passen desapercebudes per a la gran majoria de les 

persones. El 29 de maig, a les 13.30, l’autor farà una visita guiada a l’exposició. Actualment, 

David C. Mendoza realitza treballs fotogràfics d’autor, encara que ha treballat com a periodista 

fotogràfic durant gran part de la seua trajectòria professional. 
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