
ACN TORROELLA DE MONTGRÍ

■El Museu Palau Solterra de Tor -
roella de Montgrí enceta la pro-
gramació estival a partir d'avui
amb un homenatge als  anys del
fotògraf italià Frank Horvat, reco-
negut a la dècada dels  i  per
aparèixer a un gran nombre de re-
vistes de moda. 

La mostra ha estat elaborada
pel mateix Horvat i pel president
de la Fundació Vila Casas, que
gestiona el museu empordanès.

L'exposició de Horvat està for-
mada per  fotografies que van
des del  al . En elles es
mostra una evolució de l'artista
«que intenta alliberar-se per tor-
bar-se a ell mateix», tal com expli-
ca la directora d'art de la fundació,
Glòria Bosch. 

Segons Bosch, Horvat mai ha
«pogut defugir dels clixés» i per
això sempre ha estat reconegut
com un fotògraf vinculat a la
moda. Però en aquesta mostra hi
haurà retrats, fotografies docu-
mentals i escenes artístiques que
ajuden a mostrar altres discipli-
nes fotogràfiques que ha practicat
Horvat. 

A més, també es podrà visitar
una mostra de les fotografies de
Carles Fontserè a la ciutat de Lon-

dres durant els anys  en què el
reconegut cartellista intenta mos-
trar l'optimisme de la capital bri-
tànica en captures d'escenes quo-
tidianes. De Fontserè s’exhibeixen
 fotografies fetes durant una vi-
sita a Londres el . Les comis-
sàries de la mostra, Natàlia Cho-
carro i Mercè Vila, han volgut re-
crear «un viatge literal» a la capital
britànica a partir d'un vinil
instal·lat al terra de la sala amb el
mapa de la ciutat als anys seixan-

ta. D'aquesta manera, el visitant
podrà situar el punt exacte en què
Fontserè va fer cadascuna de les
fotografies exposades.

Una tercera exposició de Jordi
Guillumet i Mònica Roselló mos-
trarà com una esponja o un ratlla-
dor de formatge poden simular
uns gratacels d'una ciutat. 

Totes les exposicions es podran
veure al Museu Palau Solterra  a
partir d’avui i fins al  de novem-
bre.K

Horvat i Fontserè marquen
la programació estiuenca del
Palau Solterra de Torroella 
�La Fundació Vila Casas, que gestiona l'equipament, també exposa
fotografies d'objectes quotidians, com un ratllador, que emulen edificis 
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