Organitza

Col·laboren

EXPOSICIÓ

HOMENATGE A NARCÍS MONTURIOL
Formem part de

Horari de la Sala d’exposicions
l’Escorxador
Plaça de l’Escorxador, 2
17600 Figueres
Tel. 972 50 23 05
De dilluns a dissabte, de 9.30 a 18 h
Diumenges i festius, de 10 a 14 h
Dies de tancament: 24, 25, 26 i 31 de
desembre i 1 i 6 de gener

museuemporda.org
infome@museuemporda.org

EMPORDONESES

Sala d’exposicions l’Escorxador

Segueix-nos a:
19 SET 2020 - 17 GEN 2021
@museuemporda

ARTISTES PARTICIPANTS

Alfonso ALZAMORA
Ester BAULIDA
Laia BEDÓS BONATERRA
Enric CASANOVAS
Gustau CARBÓ BERTHOLD
Joan CARDOSA
Narcís COSTA
Quim DOMENE
Miquel DURAN
Xavier ESCRIBÀ
Pilar FARRÉS
Antoni FEDERICO

IMMERSIÓ!
HOMENATGE A NARCÍS MONTURIOL
En la seva 11a edició, EMPORDONESES fa un pas més en la reflexió
sobre la funció de l’art en el món actual i ret homenatge a un
empordanès insigne, Narcís Monturiol, en el bicentenari del seu
naixement.
L’exposició, comissariada per Pilar Farrés i Enric Tubert, reuneix
trenta artistes als quals s’ha proposat que es capbussin en l’univers
de Monturiol i ofereixin una mirada polièdrica al voltant d’un
personatge complex i molt contemporani.
Amb un conjunt de peces de signe i estil molt variat, els artistes han
abordat conceptes com l’exploració de dimensions desconegudes,
la lluita per la utopia, el valor del silenci en un món ple de sorolls i
sons distorsionadors...
L’exposició ens descobreix trenta mirades singulars i compromeses
centrades en un personatge empordanès tremendament actual.

Jordi GISPERT

Inauguració i presentació del catàleg

Mònika GRYGIER

Dissabte 19 de setembre, a les 12 h

Nobuko KIHIRA

Visites comentades a càrrec de Pilar Farrés i Enric Tubert,
comissaris, i artistes participants.

Claude LAMBERT
Daniel LLEIXÀ
Assumpció MATEU
Joan MATEU

• Dissabte 10 d’octubre, a les 12 h
• Dissabte 5 de desembre, a les 12 h
(Si les circumstàncies ho requereixen, les visites seran virtuals)

Activitat familiar Mapa dels invents

Maria MERCADER

• Dissabte 17 d’octubre, a les 12 h

Josep MINISTRAL

• Dimarts 8 de desembre, a les 12 h

Fiona MORRISON

• Dimarts 29 de desembre, a les 12 h

Mario PASQUALOTTO

Taula rodona L’art i els artistes, agents d’homenatge i memòria
històrica

Xavier CASELLAS, PATXÉ
Mercè RIBA
Josep RIERA i ARAGÓ
Francesc RUIZ ABAD

A càrrec de Jordi Font, director general del Memorial Democràtic,
Mariona Seguranyes, doctora en Humanitats i historiadora de
l’art, Judit Subirachs, doctora en Història de l’Art i conservadora del
llegat de Josep M. Subirachs, i Enric Tubert, comissari de l’exposició
i moderador de l’acte.

Josep M. SUBIRACHS

• Dijous 26 de novembre, a les 19 h

Sebi SUBIRÓS

(Si les circumstàncies ho requereixen, la taula rodona serà virtual)

Núria SURRIBAS

Places limitades a totes les activitats.
Inscripció prèvia obligatòria al tel. 972 50 23 05 o a infome@museuemporda.org

