[ Diàlegs ]
Pintura, música i patrimoni

“Llum del món”
Rosa Tharrats i Regina Giménez
Comissària: Carme Sais
Del 23 de juliol al 26 de setembre de 2021
Inauguració: divendres 23 de juliol a les 19 h
Exposició en el marc del festival Schubertíada de Vilabertran 2020
Canònica de Santa Maria de Vilabertran
Juliol i agost
De dimarts a diumenge de 10 a 13.30 h i de 15 a 18.30 h
Setembre
De dijous a dissabte de 10 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h
Diumenges i festius de 10 a 15 h
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música
i patrimoni és un cicle d’estiu que uneix els tres puntals
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de la cultura a la canònica de Santa Maria de Vilabertran coincidint amb el festival
Schubertíada.
“La bellesa del món és tot allò que es mostra en els seus elements singulars, com les
estrelles al cel, els ocells a l’aire, els peixos a l’aigua, els homes a la terra.”
Guillem de Conches (França, 1080-1150), Glosae Super Platonen
Platone , ed. Jeauneau, p.144

Regina Giménez: Oh Be A Fine Girl, Kiss Me!
Regina Giménez (Barcelona, 1966) és una artista visual amb una obra en la qual
predominen el collage i la pintura així com l’exploració de la geometria i el color. L’artista
sempre s’ha sentit atreta per les enciclopèdies i els llibres antics de geograﬁa, astronomia o arquitectura moderna, que introdueix sovint a les seves composicions i obres. Les
seves peces es mouen a cavall entre l’abstracció geomètrica i la ﬁguració simbòlica. Sol
treballar creant sèries, un recurs que li serveix com a via d’investigació i d’experimentació.
"Oh, Be A Fine Guy/Girl: Kiss Me!"
Fa 120 anys l’astrònoma Annie Jump Cannon va actualitzar la classiﬁcació espectral.
Jump ordenava els astres de major a menor intensitat, dels més calents als més freds i
en concordança amb una escala de colors, del blau al vermell, a través d’una seqüència
de lletres capitals: OBAFGKM. Més tard, l’astrònom Henry Noris Russell va crear una
frase per ajudar a recordar l’ordre de les lletres de la classiﬁcació estel·lar: "Oh, Be A Fine
Guy/Girl: Kiss Me!" A partir d’aquesta regla mnemotècnica ha realitzat treballs sobre tela
i paper, en unes obres en les quals el graﬁsme, el color i les formes dels astres són
protagonistes.
www.anamasprojects.com/ca/artists/regina-gimenez/
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