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´El jo i l´altre. Llar, tomba i muntanya´ passarà
pel Bòlit i per la nau Côclea

Agenda d'avui
Converses sobre unes
converses
Museu d'Història de la Ciutat

Pep Aymerich i Jordi Esteban permetran visites mentre preparen la mostra de peces de cera d'abelles a Sant
Nicolau

Exposició de l'Any Albertí

31.05.2013 | 14:49

Museu d'Història de Sant Feliu de
Guíxols

GIRONA | DDG Comença a rodar el nou projecte
multimèdia de Pep Aymerich i Jordi Esteban amb
la creació de peces fetes amb cera d'abella com a
objectiu final mentre es graven i són observats.
Des d'avui i durant set dies consecutius, els
artistes realitzaran un diàleg en el silenci,
mitjançant l'acció rítmica i repetitiva, amb la cera
d'abella com a mitjà i cos. Estaran treballant a la
capella de Sant Nicolau de Girona. La instal·lació
posterior mostrarà les set peces resultants, la
projecció del vídeo que documenta el procés, el
diàleg i els elements de rerefons. Una meditació
oberta sobre les relacions entre l'ésser, la
societat i la natura. El treball està comissionat per
Clara Garí, directora de la Nau Côclea.

Màgic Raul (Girona)
Fimag Fira De Màgia

Pep Aymerich i Jordi Esteban amb la comissària Clara Garí, a
punt per iniciar l´acció. aniol resclosa

Treball rítmic
Cada dia a la mateixa hora, mentre es treballa la cera a Sant Nicolau, es durà a terme la mateixa acció:
un treball rítmic sobre els vincles interpersonals, repetint gestos, i creant figures de cera d'abella.
S'aniran creant així diferents peces de cera que, un cop acabades, s'afegiran a l'exposició fent que la
instal·lació creixi cada dia. L'acció s'enregistrarà en vídeo i durant l'exposició serà projectada en una
pantalla al mateix espai on s'ha dut a terme.
Posteriorment, a la Nau Côclea de Camallera, sota el títol de "El Jo i l'altre. Paisatge Sagrat" es podrà
veure la segona part d'aquest projecte. En aquesta segona part s'hi afegirà la mel. Creant una obra que
els artistes qualifiquen com a "escultura meditativa". L'obra s'endinsa en el món vital de les abelles com a
metàfora dels vicles entre societat i medi, entre l'interior i l'exterior, essència i consciència. L'abella en
aquest cas, prendrà el lloc metafòric de l'harmonia de l'individu en la societat i amb la natura.
Durant les exposicions a Girona i a Camallera es faran diferents taules rodones coincidint amb les
inauguracions als dos espais i una visita comentada a Sant Nicolau.
A Girona s'inaugurarà el 7 de juny i a Camallera, el 15 de juny amb una degustació d'hidromel en ambdós
casos. Es tracta d'una coproducció del Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona i del centre de Creació
Nau Côclea de Camallera.
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