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La nova proposta expositiva del Bòlit, centre d'art
contemporani de Girona, aprofundeix en els
llenguatges de la fotografia per mitjà d'una
exposició monogràfica dedicada al gironí Esteve
Subirah, al Dadespai, i d'una selecció, a la sala de
la Rambla, de la quinzena de treballs que van
formar part de la primera edició de Talent latent, el
programa de mostres itinerants impulsat pel
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a
través del festival SCAN, dedicat específicament a
la imatge fotogràfica i amb seu a Tarragona. Per
Rosa Pera, directora de Bòlit, es van presentant
així els llenguatges que abordarà el centre un cop
disposi d'edifici.
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Gabriel Planella, Marta Dahó, Lluïsa Faxedas i Rosa Pera,
ahir al Niu de la Rambla, presentant l'exposició. Foto:
MANEL LLADÓ.
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Notícies de ...
Acabada d'inaugurar, avui mateix al Mercat Central de
Tarragona Girona Ullà Olot
Tarragona, la segona edició de Talent latent, el Bòlit
de Girona presentarà demà a la sala de la Rambla
(19.30 h) una selecció dels treballs que van formar part de la primera mostra, l'any passat, i que a partir del 4 de
juliol viatjarà també a l'Espai 01 d'Olot. Es tracta d'un programa d'exposicions itinerants dedicades a la fotografia
amb les quals es pretén donar visibilitat i projecció als joves autors emergents, segons va explicar ahir a Girona
el responsable d'Arts Visuals del Departament de Cultura de la Generalitat, Gabriel Planella, que va subratllar
que el procés de selecció dels artistes participants ha estat un cas exemplar de democratització de la cultura,
donat que es va convidar més d'un centenar de comissaris, crítics d'art i professors de tot el món a proposar els
noms que consideressin més interessants dins els nous llenguatges fotogràfics, i de les seves apostes un equip
de tres comissaris de l'SCAN (Álvaro de los Ángeles, Marta Dahó i Tanit Plana) van escollir els quinze artistes
presents en aquest Talent latent, dels quals a Girona hi són representats mitja dotzena. Són Aleix Plademunt,
Fiona Hackett, Nico Baumgarten, Yann Gross, Tehnica Schweiz i Ali Taptik, i a través de les seves imatges es
pot descobrir, per exemple, que els retrats robot utilitzats per la policia per identificar delinqüents poden
assemblar-se poderosament a gent del tot inofensiva i anònima, que a l'ordenada i meticulosa Suïssa podria
existir un poble delirant que adopta les formes més execrables de la colonització cultural nord-americana, que el
turisme de masses ha convertit determinats paisatges en nous llocs de peregrinació, o que els luxosos salons de
les ambaixades constitueixen espais extraterritorials d'una inviolabilitat tan definitiva com la seva glacial
decoració.

Per la directora de Bòlit, Rosa Pera, l'adopció de la mostra de SCAN dins la seva programació s'inscriu en la
voluntat de continuar la prospecció dels llenguatges propis de l'art contemporani que tindran acollida al Bòlit i
que, de moment, s'han reflectit en projectes arquitectònics com el del Niu, la reflexió entorn de la participació i el
context per potenciar la interacció amb l'espectador, i ara, en la investigació sobre la imatge fotogràfica, abans
d'abordar, tal com va avançar Pera, la relació entre els arts visuals i les escèniques. De fet, el mostrari de Talent
latent s'inscriu dins un programa més ampli, Contact, mostres entorn de la fotografia contemporània, que permet
integrar-hi una monogràfica sobre Esteve Subirah (Ullà, 1975), En el lloc dels fets, en què l'artista gironí aplega
una obra realitzada entre el 2006 i el 2008 caracteritzada per l'ambigua naturalesa de la imatge, dislocada entre
el document periodístic, l'informe policial, l'escenografia o la recreació onírica. A banda d'un curs de fotografia i
de les visites dinamitzades a l'exposició, també s'ha programat per al dia 26 la projecció del documental d'Errol
Morris Standard operating procedure, un film que analitza amb actitud crítica les fotografies que van fer els
soldats nord-americans dels presoners d'Abu Graïb, durant la guerra de l'Iraq.
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EL BARÇA GUANYARÀ LLIGA, COPA I
CHAMPIONS?
Sí. I més que en jugués.
La Lliga i la Copa, sí.
La Lliga i la Champions, sí.
Només la Lliga.
Vota

Resultats

NECROLÒGIQUES

GIRONA
DIJOUS, 7 DE MAIG DEL 2009

Francesc Pareras Gayarre (59).
Palafrugell

Les dates fan referència al dia de la cerimònia

Necrològiques del Gironès
elpunt.cat/serveis/necrologiques

Darrera actualització ( Dijous, 7 de maig del 2009 04:00 )
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CANAL BELLVEHI
D'1/4 de 10 del matí a les 10 del
vespre. M. Caldes de Montbui, 53
(Palau).
GARRIGA
D'1/4 de 10 del matí d'avui a 1/4 de
10 del matí de demà. Caterina
Albert, 5.
ESTUDIS
De 8 del matí a 9 del vespre. Major,
56. Sarrià de Ter
MUÑOZ
De 2/4 de 10 del matí d'avui a 2/4
de 10 del matí de demà. Països
Farmàcies del Gironès
elpunt.cat/serveis/farmacies

COMENTARIS

Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: El Grup El Punt adverteix que no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten
que són responsabilitat exclusiva de llurs autors. Per això, cada comentari es publicarà sempre amb el nom i els cognoms de
l'autor i amb la població de residència.
Per afegir comentaris a qualsevol informació és necessari que us doneu d'alta en el registre d'Elpunt.cat. No s'admetran
insults ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les persones. Elpunt.cat es reverva el dret de no publicar els que
vulnerin aquesta norma.
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BALLS

22.00. Punt de Trobada de la Rambla.
Balls de primavera, a càrrec del grup
Quatre Vents.

CONCERTS

20.00. Auditori Josep Viader de la
Casa de Cultura. Actuació dels grups
Love of Everything + Paletazo.
22.00. Jorbel. Nit Energy Sound, amb
la festa Rolling Stones Tour Live.

INFANTILS

17.30. Biblioteca Ernest Lluch. L'hora
Agenda de Girona
Tota l'Agenda

Dúplex a Girona per 550
Pisos per llogar per 550
€/mes a SANTA MARIA,
Girona
Banys: 1

INNODE SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L.

Casa aparellada a Girona per 800
Cases per llogar per 800 €/mes a Girona
Habitacions: 3
Banys: 2
INNODE SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L.

Pis a Girona
Pisos per llogar per 750
€/mes a Migdia , Girona
Habitacions: 3
Banys: 2
Ruyra Grup

Pis zona Pujada Creu de
Palau, Girona
Pisos en venda per 250.000
€ a Girona
Habitacions: 3
Banys: 2
FINQUES MIGDIA

Habitatges a Girona
www.elpunthabitatge.cat
ÚLTIMES NOTÍCIES
DARRERS POBLES

MÉS LLEGIDES

7/05/09 02:00 La

Moreneta és blanca
tuneladora del TAV de
Barcelona ja està construïda i en un mes
es portarà d'Alemanya
7/05/09 02:00 Detenen deu homes acusats
d'organitzar baralles de galls
clandestines a Girona
7/05/09 02:00 Valdés, un àngel vestit de
negre
7/05/09 02:00 Guardiola: «En el descans
hem dit que havíem d'insistir fins al final»
7/05/09 02:00 El Saló de l'Automòbil
aconsegueix dur 55 marques i quatre
primícies mundials
7/05/09 02:00 Una mitjana de 700 persones
participen en els projectes de l'exposició
Girona, Temps de Flors
7/05/09 02:00 Una exposició a Olot
reflexiona sobre la imatge
7/05/09 02:00 ERC encerclarà amb una
cadena humana el castell de Montjuïc
per reivindicar-ne la sortida de l'exèrcit
7/05/09 02:00 Laporta: «El futbol estima el
futbol i això és la sort de la justícia»
7/05/09 02:00 La
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Amb el suport del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
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El Punt Presència El Quiosc Club del Subscriptor
Venda de Pisos a Girona Venda de Pisos a Barcelona

El Punt Habitatge Agenda de Catalunya
Venda de Cases a Badalona
Venda de Cases a Castelló d'Empúries (Girona)

Lloguer de Pisos a Costa Brava (Girona) Lloguer de Pisos a Costa Daurada (Tarragona)
El Punt El 9 Esportiu de Catalunya
Presència
Punt de Festa
Catalonia Today
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