
DESPRÉS DE SILS,
L´EXPOSICIÓ ARRIBA A GIRONA

EL VIATGE A L’INFERN
Interpretació artística del relat

de Pere Porter (segle XVII)

Pintura, escultura,
fotografia... i literatura
Projecte que te la voluntat de fer convergir dues excel·lents mostres
culturals: la literària i l’artística. En aquest sentit, la proposta és la
d’aprofundir i difondre una peça molt notable de la literatura popular
catalana del segle XVII i XVIII: la llegenda de Pere Porter, a través de
l’anàlisi de diversos autors. Així mateix, però, i aquí rau una bona part
de la peculiaritat del projecte, s’ha encarregat la interpretació de la
llegenda als millors artistes plàstics de les comarques gironines, per tal
que l’expressin a través de la seva particular sensibilitat i a partir dels
formats que ho desitgin. Així doncs, pintors, escultors, ceramistes,
fotògrafs posen el seu art i prestigi al servei de la llegenda de Pere Porter.

Els artistes participants són els següents: Pep Admetlla, Jordi Amagat,
Dolors Bosch, Lluís Bosch Martí, Quim Domene, Ignasi Esteve, Jordi
Gispert, Jordi Gispert Jr, Pep Iglesias, Robert Manera, Bep Marquès, Josep
M. Oliveras, Josep Perpinyà, Miquel Ruíz, Miquel Simon,  Guillem Terribas.
O sigui, tots ells artistes de reconegut prestigi, que en alguns casos
transcendeix el marc nacional.

L’exposició va acompanyada d’un catàleg, on es reprodueixen totes les
obres, amb textos de Ricard Planas, Lluís Costa, Pep Valsalobre, Jordi
Tardà, Salvador Garcia-Arbós, Narcís Figueras i Pep Vila.

El projecte és coordinat pel director de l’Arxiu Municipal de Sils i professor
de la UdG Lluís Costa.

INAUGURACIÓ: Divendres 5 de novembre a  2/4 de 8 de la tarda, a la
Sala La Carbonera (pujada Sant Feliu, 2 de Girona).

HORARIS DE VISITA: De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h. i de 17 a 19 h.
L´exposició romandrà oberta fins el 21 de novembre de 2010. A Salt, al
Centre Cultural Les Bernardes l´exposició es podrà veure durant el mes
de febrer de 2011.


