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El Bòlit projecta una visió creativa del turisme a
‘Viatge extra-ordinari'
L'exposició aplega una setantena d'obres de 21 artistes repartides per diferents espais de
Girona
Cinc hotels col·laboren també en la proposta
22/03/13 02:00 - GIRONA - EVA VÀZQUEZ

Entre les expectatives del viatge romàntic i la
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massificació del turisme fordista, hi hauria allò que
1
el professor de la Universitat de Girona i expert en
turisme José Antonio Donaire ha qualificat de
“viatge extraordinari”, que seria en certa manera la
recerca d'una nova autenticitat enfront de
l'estandardització de les ofertes a l'ús. Prenent
aquest concepte com a punt de partida, el Bòlit,
Centre d'Art Contemporani de Girona, va inaugurar
ahir una exposició que posa en diàleg la mirada
dels artistes, la dels professionals i la dels mateixos
visitants amb el propòsit d'eixamplar la reflexió
sobre el viatge com a experiència singular i de
Els artistes presents ahir a la inauguració al Bòlit de la
coneixement i, alhora, plantejar formes creatives de
Ram bla, am b l'alcalde, Carles Puigdem ont, i els
descobrir les ciutats. Viatge extra-ordinari, el
com issaris Carm e Sais i Eudald Cam ps Foto: LLUÍS
comissariat de la qual comparteixen Carme Sais,
SERRAT.
Eudald Camps, Anna Capella i Dolors Vidal, és una
coproducció del Bòlit i el Museu de l'Empordà de
Notícies de ...
Figueres, amb la col·laboració de la Facultat de
Turisme de la UdG i l'Associació d'Hostaleria de
Girona Figueres
Girona, que genera “una trama expansiva”, tal com
va definir-ho Carme Sais, oberta a múltiples punts
de vista que aporten algunes mirades insòlites,
extraordinàries, al paisatge petrificat pel tòpic, l'homogeneïtzació o el kitsch. És el cas, per exemple, de
l'acció Travessia, en què Jordi Isern va posar a navegar les seves pròpies pintures, mitja dotzena de teles
de gran format, arrossegant-les com un penitent per l'Onyar al seu pas per la ciutat; o de Pere Bellés, que
reinventa el mapa urbà servint-se dels trajectes que defineixen els corredors de fons, o de Cristina
Fontsaré, que s'endinsa en la perifèria i la nocturnitat per revelar una contraimatge de l'idil·li de la ciutat amb
si mateixa. Algunes d'aquestes propostes s'integren a l'apartat Dóna'm tres dies, que es pot veure a Sant
Nicolau, en què cinc artistes de fora de la ciutat (Bellés, Fontsaré, Jana Leo, Aureli Ruiz i Ivó Vinuesa)
exposen el resultat de la seva mirada al marge de l'estereotip després de passar-hi tres dies, la durada
estàndard de la visita turística. Hi ha també una mostra de llibres de viatge dels artistes Pep Camps, Quim
Corominas, Mim Juncà, Àlex Nogué, Manolo Sierra i Xevi Solà, i les fotografies de Hannah Collins seguint
pertot el món els ingredients de la cuina de Ferran Adrià.
En l'exposició, hi participen 21 artistes amb una setantena d'obres, presents també a cinc hotels de la ciutat
i que, a partir del 18 de maig, arribaran al Museu de l'Empordà, amb les propostes de Rogelio López
Cuenca i Marcel Dalmau.
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