[ 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

Diàlegs:
pintura,música
músicai patrimoni
i patrimoni és un cicle d’estiu que uneix els tres puntals de
Diàlegs:Pintura,
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

Rosa Tharrats: Speculum caducis (mirall per als mortals)
Rosa Tharrats (Barcelona, 1983) és una artista que investiga les sincronicitats i els
patrons de la naturalesa de forma intuïtiva per mitjà de tot tipus de materials, especialment el teixit. La seva obra pretén crear narracions sensorials a través d’un mètode
interdisciplinari que engloba des de la moda ﬁns a les arts visuals.
La instal·lació site speciﬁc Speculum caducis es basa en un text del ﬁlòsof Alain de Lille
(França, 1128-1202) per fer una reﬂexió sobre els elements que s’ordenen i conformen
la mare natura, a través de la creació in situ d’una instal·lació lluminosa que ens recorda
els vitralls medievals.
“Oh ﬁlla de Déu i mare de les coses,
que mantens unit el món i el fas estable,
gemma per als homes, mirall per als mortals,
llum per al món.
Pau, amor, virtut, govern, poder,
Ordre, llei, ﬁ, camí, guia, origen,
vida, llum, esplendor, forma, ﬁgura,
regla del món”
Alain de Lille, De plactu naturae
naturae, ed. H ring, p. 831
www.rosatharratsoliva.com
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