“Els paisatges de les perifèries. Mirades creuades”
Exposició al Museu Comarcal de la Garrotxa (sales d’exposició
permanent)
Del 6 de novembre de 2010 al 30 de gener de 2011
Inauguració: dissabte 6 de novembre de 2010, a les 19 h
Les perifèries contemporànies actuen com a franges, com a interfícies entre
diferents realitats geogràfiques i configuracions paisatgístiques. No són només
el resultat —sovint imprevist i indesitjat— d’un centre que creix i necessita
expandir-se on sigui i com sigui. La perifèria és quelcom més que el perímetre
d’un centre: és també -i sobretot- un llindar entre diferents realitats territorials —
i a voltes mentals— amb un protagonisme cada cop més notable. Per
entendre’n la lògica i idiosincràsia calen mirades molt variades, com ara les de
l’artista.
Per això a l’exposició “Els paisatges de les perifèries. Mirades creuades”
s’ha sol·licitat la mirada de cinc dels millors fotògrafs catalans d’aquestes
híbrides franges. Se’ls ha demanat que estableixin un diàleg entre els paisatges
perifèrics contemporanis i aquells que varen reproduir i evocar amb una visió
idealitzada els pintors paisatgistes ara fa un segle. Heus aquí un colpidor
creuament de mirades, un diàleg entre el passat i el present des del bell mig
dels llindars.
En el marc del Seminari Internacional Franges. Els paisatges de la perifèria,
que se celebrarà a Olot els dies 11 i 12 de novembre, el divendres 12 de
novembre a les 17 h es portarà a terme una visita guiada a l’exposició
fotogràfica col·lectiva i, a continuació, es farà la presentació del futur
Museu del Paisatge de Catalunya a càrrec de Montserrat Mallol, directora
dels Museus d’Olot, i Carme Martinell, conservadora del Museu d’Art de Girona.

Museu Comarcal de la Garrotxa
C/ Hospici, 8
17800 – Olot
Tel. 972-271166
Horaris sales d’exposició permanent del Museu:
Feiners: 10 h-13 h i 15 h-18 h
Dissabtes: 11 h-14 h i 16 h-19 h
Diumenges i festius: 11 h-14 h
Dilluns tancat
Dilluns 6 de desembre, obert en horari de festius
Del 6 al 14 de novembre, l’entrada a l’exposició serà gratuïta. A partir del 16 de
novembre, caldrà pagar l’entrada normal del Museu.

