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Inund’art: temps de creació
La mostra d’art multidisciplinari ocupa avui i demà el centre de la ciutat
XAVIER CASTILLÓN / Girona

●

Maig és temps de flors, però també de creació, a Girona. La cinquena
edició de la trobada i mostra d’art
multidisciplinari Inund’art ocuparà a
Any de crisi i de retallades
pressupostàries generalitzades. «Hem hagut de fer
una selecció molt acurada
d’artistes: el pressupost
s’ha reduït respecte a altres anys i s’han pogut acceptar un nombre força inferior d’artistes. Això ha
fet que el nivell d’exigència en qualitat hagi estat
superior», constaten des
de l’associació Inund’art,
que organitza la mostra
amb el suport d’altres entitats gironines: AGT, ArtCrea, Orella Activa, Insertcoin, Taca i Ingràvid.
També hi participen els
alumnes de l’Escola de
Realització Audiovisual i
Multimèdia i els de l’Escola d’Art d’Olot.
La inauguració de la
mostra tindrà lloc aquesta
nit amb una gran festa gratuïta al pati i l’auditori de
la Casa de Cultura –en
aquest últim espai hi haurà
espectacles de clown, dansa i performance–, on també es podran veure durant
aquests dos dies diversos
projectes audiovisuals i
instal·lacions. Les exposicions d’arts plàstiques es
concentraran a la Rambla i
els dissenyadors, al pont
de Pedra. També hi haurà
instal·lacions i accions artístiques al pont de Sant
Agustí, el de les Peixateries Velles i altres punts
del centre de Girona. En
cas de pluja, totes les activitats del carrer es traslladaran a la Casa de Cultura.
Un jurat seleccionarà
una obra de cada disciplina artística, que com a premi serà inclosa dins la programació anual d’exposi-

partir d’aquest matí i fins demà al
vespre la Rambla, els ponts i carrers
del centre de Girona, la plaça de Catalunya i la Casa de Cultura amb tot
tipus de propostes artístiques per

gaudir-ne lliurement i gratuïtament.
Inund’art ha rebut més de 200 propostes presentades per mig miler
d’artistes. Hi ha menys seleccionats
que altres anys, però més qualitat.
ALGUNES ACTIVITATS

DISSABTE 1
11.00
 Obertura

de les
exposicions als
carrers i ponts

11.00-20.00
 Performance

de
Costureras Salvajes
(Hilo umbilical), a la
plaça de Catalunya
18.30

 Narcís

Perich i la
Caravana de la Bona
Sort, a la plaça de
Catalunya

17.45
 Poesia

i música amb
Javier Luján i contes
amb Willo i Miguel,
al Punt de Trobada

18.00
 Acció

pictòrica de
nEga’t i performance
de Yago Delàs i
Kassamba, a la Casa
de Cultura

22.00
 Inauguració,

al pati
de la Casa de
Cultura: Ibuprofeno
Project, AccNeo,
Guajiros, Xirois i La
Rumbé. A l’auditori
Viader: Roxy de Lux,
Exitus Vitae i Audire
facere est, amb Irene
Lama, Marcin
Swiostek i Olga
Taravilla

De dalt a baix, La Rumbé, La Maria Rosa i Narcís Perich i la
Caravana de la Bona Sort. / EL PUNT

DIUMENGE 2
16.30

cions i espectacles de la
Casa de Cultura, l’àrea de
Joventut i Cultura de
l’Ajuntament de Girona i
la secretaria general de Jo-

ventut. Però molt més importants que els premis
són, a Inund’art, la convivència i els intercanvis entre els artistes.

 Cloenda

musical a la
Rambla: Twins’n
Klowns, La Maria
Rosa, Dinatatak i
Palo Q’Sea

