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Pia Crozet inaugura l´exposició "L´eloqüent
silenci de l´escultura"
La Casa de Cultura mostra la primera retrospectiva de l'artista francesa resident a Girona
02.05.2016 | 07:21

GIRONA | DDG L'eloqüent silenci de l'escultura
és la primera gran exposició retros?pectiva
dedicada a l'escultora Pia Crozet (Roanne,
1950), una de les figures més rellevants de l'art
contemporani gironí i català del canvi de segle.
La mostra, inaugurada ahir a la Casa de Cultura
de Girona, proposa una àmplia mirada a la
trajectòria de l'artista, formada a França i
establerta des dels anys setanta a Girona.
La selecció, que aplega més d'una vuitantena de
peces, il·lustra la convivència harmònica entre
figuració i abstracció en l'obra de Crozet, i
demostra el "domini excepcional de la tècnica i el
coneixement dels materials de l'artista", afirmen
els organitzadors.
Una part de exposició de Pia Crozet a la Casa de Cultura. carles
A partir de maquetes i documentació de
colomer
projectes, l'exposició també presentarà la
El duo croat 2Cellos, fenomen d´internet, actuarà al Porta
vessant d'escultura pública que encara roman inèdita.
Coincidint amb la mostra, visitable fins al 28 de maig de 2016, s'ha editat un catàleg que en deixarà
testimoni més enllà del període expositiu. El projecte suma esforços de les Fundacions Domènec Fita i El duo croat 2Cellos, fenomen d
´internet, actuarà al Porta Ferrada
ColomerSanz, i de la Casa de Cultura de Girona.
L'obra exposada és de procedències i etapes creatives diferents amb l'objectiu que el visitant pugui
Comentar
copsar la força expressiva que es desprèn del seu intens i extens treball, fruit de l'experimentació amb
Actuarà el pròxim 30 de juliol
volums i materials diversos.
Failovers, Rooms, Edward Estlin i The Holy
La selecció de peces mostra també les fecundes relacions de l'obra amb llegendes i mites que, des
Sinners, semifinalistes de l´Intro 2016
d'una lectura personal, Crozet transforma en escultures, tals com La Torana, La jueva de GironaEl crit Les semifinals tindran lloc a La Mirona el mes de setembre
de la bruixa.
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Una exposició al Museu de l
´Exili retrata les guerres amb
els ulls dels infants
Una selecció de la col·lecció del
matrimoni Brauner de dibuixos de
conflictes bèl·lics s'exhibeix...
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Un gran espectacle per a un concert a estones
monòton
Malú es posa el públic gironí a la butxaca
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Eyewear con tus
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Comentar

Agenda d'avui
Exposició de cartells del
centenari del Teatre
Municipal el Jardí
Biblioteca Fages de Climent

Fotografies Solidàries
Centre Cívic Creu de la Mà

Papers Calats Papiers
Coupés
Museu del Joguet de Catalunya

Variacions Camps

Cartellera a Girona
Tots els cinemes de Girona
Consulta la cartellera a Girona, Salt,
Palamós, Olot, Ripoll, Platja d'Aro i Salt.
Tot el cinema de Girona

L'últim

El més llegit

1. Veïns del barri vell d´Olot reclamen un pla
integral amb urgència
2. Mas considera que l´Estat "pressiona" la UE
perquè "se sent insegur"
3. La quarta edició dels Premis Girona és Esport
està en marxa
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4. El foc afecta a tres embarcacions a Roses
5. Vídeo de l´agressió rebuda per dues noies
antitaurines en un correbou a Mas de Barberans
6. Cop de porta d´Europa a Puigdemont
7. CDC recupera el nom per al 26J i celebrarà
primàries
8. Reagrupament reafirma la col·laboració amb
CDC a Girona
9. Beethoven contra els populistes de dreta
alemanys
10. El duo croat 2Cellos, fenomen d´internet, actuarà
al Porta Ferrada
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Gana 1 año de comida
¡Participa en el sorteo y consigue 1 año de
comida gratis para tu gato!
www.affinitypetcare.com/

Habitissimo
¡Pide 4 Presupuestos Gratis! Los Mejores
Profesionales de Obras y Servicios del Hogar
www.habitissimo.es

Aumente sus clientes
Consiga el máximo rendimiento de su empresa
con SAP y sus partners
www.conectacontusclientes.com
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