
E1 camp, territori artistic
EL MAS SORRER ACULL LA PRIMERA EDICIO DEL FESTIVAL FIELDS EMPORDA, I DONA A

CON~IXER ALS VISITANTS L’OBRA D’UNA TRENTENA D’ARTISTES I MOSICS EMERGENTS

Escultura d’Eudald de Juana, un artista de Navata (Girona) que utilitza I’art per explorar diverses facetes del cos hurn~.

LAIA ANT~NEZ

"A l’Empord5 hi ha molts festi-
vals, per6 la majoria s6n de mflsi-
ca i pocs estan enf’oeats a Part. Per
aquest motiu, va sorgir la idea d’in-
tegrar diversos col.lectius, galeri-
es, museus i fSbriques de creaci6 de
la zonai mostrar la seva activitat al
pflblic", ens explica Josep Gaspm;
director del Festival Fields Em-
pord~, una macromostra d’art con-
temporani a l’aire lliure que celebra
avui la seva primera edici6.

L’entorn natural
El programa presenta vuit hores
seguides d’activitats en qu0 s’al-
ternen la mostra de peces de video-
art, obres digitals, fotografies, ins-
tal.lacions sensorials, escultures i
pintures arab diversos concerts de
mfisica emergent, i tot a l’aire lliure.

En aquesta ocasi6, l’espai esco-
llit 0s el Mas Sorter, ubicat entre
Torroella de Montgrl i Gualta, tot i
que la intenci6 del festival ~s instal-
lar-se cada any en un indret diferent
de l’Empord~, arab la condici6 que
es celebri sempre en un camp. "Bus-

quem integrar art, posada en escena
i natura. D’aqui tamb~ ve el nom del
festival,fields, ’camp’ en anglos", co-
menta Gaspm:

Obres emergents
Els organitzadors han apostat per
mostrar l’obra d’artlstes erect-
gents i de proced0ncies diverses, tot
i que hi ha una important pres0ncia
de creadors de la zona de l’Empor-
d~. "Sdn artistes que no hart entrat
encara en un alt circuit de Part, que
estan evolucionant i treballant arab
coses noves i molta gent encara no
els conei×", assenyala.

Victor Masferrer, Marta Salvador,
Elena Font Rod~, Marcos Clavero,
NatMia Gin6, Agusti Roqu~ i Laia
Jou sdn alguns noms que formen
part del programa, juntament
amb Carlos Sedefio, que sorpr0n els
visitants amb una potent videopro-
jeccid, o el ja m6s consolidat Nuno
Carvalho, que ha creat una instal-
laci6 en excluslva per al festival.

Integrar la mtisiCa
Seguint la filosofia de la mos-
tra artistica, el festival ha volgut

comptar amb la pres0ncia de di-
verses bandes d’estils musicals di-
ferents, per6 tamb6 emergents,
com Edward Estlin, Ljubliana &
The Seawolf, Shoeg, Hypnagogia,
Miss Q, Redthread i Geeta Pear-
son, que, tot i ser coneguda al seu
Quebec natal, aqui es presenta amb
una proposta que combina veus,
percussid i teclat, amb sons elec-
tr6nics.

"La pres~ncia musical ens ser-
veix de cohesionado~; convida la
gent a rondar pel festival durant
hores ifa la mostra m~s din~mica.
A1 final, tot ~s art", afegeix el direc-
tor. Entitats consolidades a la zona
corn la Fundaci6 Vila Casas o la
Fundaci6 Cuixart, aixi corn altres
espais de m~s recent creaci6 corn
B61it, Centre d’Art Contempora-
hi, La Volta, Cluster o Nau C6clea
tamb~ participen en el festival.
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