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Vint-i-un artistes reflexionen sobre la relació del
turisme i la cultura al Bòlit

HEMEROTECA
Tornar a l'Edició Actual

L'exposició amb el títol «Viatge extra-ordinari» inclou una setantena d'obres de formats actuals i tradicionals
22.03.2013 | 13:46

GIRONA | ACN Girona acull l'exposició Viatge
extra-ordinari, que repassa mitjançant tota mena
de formats les visions, relacions i punts de tensió
entre la cultura i el turisme. La mostra inclou
aportacions de 21 artistes internacionals i compta
amb unes 70 obres tan dispars com dietaris
audiovisuals, quaderns de viatge o apunts dels
urban sketchers que retraten artísticament la
ciutat. L'exposició, que té com a epicentre el Bòlit
de la Rambla, s'estén a altres llocs com la capella
de Sant Nicolau, cinc hotels de la ciutat o -fins i
tot- la Casa Empordà de Figueres. "Agafem els
viatges com una experiència de coneixement des
de totes les vessants" va dir ahir una de les
comissàries de la mostra, Carme Sais.

Agenda d'avui
Exposició Sinera de JoanPere Viladecans
Casa de la Paraula

Exposició: Parlem de
drogues
Caixa Forum Girona
Fotografia de grup al Bòlit de la Rambla de diversos artistes que
participen en la mostra. ddg

Exposició Memorial Retirada,
de Philippe Domergue

Totes les propostes d'oci a Girona
Consulta la cartellera d'aquest cap de setmana

El títol de l'exposició fa referència a una de les
Els concerts a les comarques gironines
definicions utilitzades per l'expert en turisme J.A.
Donaire i compta amb un programa d'activitats
d'art totalment divers. La proposta artística té una setantena d'obres d'artistes de renom tan coneguts
com Roser Bover, Jana Leo, Hanna Collins o Jordi Isern i té com a objectiu mostrar les reflexions que
sorgeixen al voltant del turisme -tant des d'un punt de vista d'un ciutadà com del mateix professional del
sector- i el món de la cultura.
"És una mostra amb un plantejament molt expansiu i que tant té una mirada crítica i irònica sobre allò
que ens molesta dels turistes, com també hi ha la mirada del viatge entès com a forma de
coneixement", va explicar Sais.

Museu Memorial de l'Exili (MUME)

Exposició Hacia otra realidad

Estrenes de la setmana

La mostra compta amb peces tan característiques com un muntatge audiovisual, una obra basada en
l'especulació urbanística i, fins i tot, una crítica al turisme low cost mitjançant la recreació del seient d'un
avió de Ryanair.
Paral·lelament, en aquest mateix espai, també es pot veure l'obra fotogràfica i l'assaig anomenat El
festí fràgil de Hannah Collins que ha viatjat arreu del món per retratar i escriure sobre els ingredients
de la cuina de Ferran Adrià per al restaurant El Bulli. L'exposició tampoc s'oblida dels més petits.
L'espai Bòlit Kids permet que els infants juguin i creïn diferents realitats mitjançant un puzzle de l'artista
Quim Corominas. Viatge extra-ordinari també compta amb una aplicació especial que permet escoltar
unes determinades cançons del grup PulpoPop en emplaçaments culturals rellevants de la ciutat.
"Es tracta d'una exposició extraordinària, inèdita, amb un plantejament diferent i que barreja tots els
llenguatges i formats possibles", va comentar l'alcalde de Girona. Carles Puigdemont va qualificar la
mostra com una "mirada sense complexos que planteja un joc entre el visitant i la ciutat".

La cocinera del presidente
Hortense Laborie, una cuinera de renom del Périgord,
no s'acaba de creure que el president de la República
l'hagi nomenat la seva xef particular, [..]

Comenti aquesta notícia
Nota de l'editor
Per comentar i / o votar aquesta notícia t'has d'identificar o estar registrat
Com a usuari registrat et recordem que només els lectors registrat poden comentar notícies sense límit de
caràcters, votar i compartir les notícies a les xarxes socials i, a més, podràs crear el teu propi bloc i participar en els
concursos que posem en marxa periòdicament.
T'oferim un espai de debat, informació i entreteniment basat en el respecte, la transparència i la pluralitat on no
tenen cabuda els insults, les desqualificacions i el correu brossa.
Ens preocupem perquè els comentaris compleixin amb la legislació vigent, no siguin contraris a l'honor, respectin a
les persones, la llibertat, no siguin contraris a la defensa i els menors i la igualtat entre les persones amb
independència de sexe, raça o religió.
Registra't, opina, debat i ajuda'ns a construir el teu mitjà de comunicació preferit.
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