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Les Exposicions
Viatgeres obren
nova convocat6ria
[] Hi poden concórrer tots els artistes nascuts o residents
a les terres de Girona [] El veredicte es coneixer~ al maig
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La Diputació de Girona ha
obert la segona convocat6-
ria del programa renovat
de les Exposicions V]atge-
res, que fa dos anys es van
replantejar per obrir-les a
la pm¢icipació activa de
pintors, dibuixants, fot6-
grafs i eseultors de les ter-
res gironines per mitj& de
la presentació de propos-
tes que s’encarrega de va-
lorar un jurar qualificat.
En cada convocatSria, se
seleccionen dos projectes
cxpositius, que seran iti-
nerants alllarg de dos cur-
sos, un per a cada artista
escollit. Els creadors que
hiestiguininteressats, po-
den adre£ar els seus pro-
jectes a la Diputació de Gi-
rona de 1’1 al 30 de mar~.

L’úhic requisit és que si-
guhi nascuts a ]es comar-
ques gironines o que hitin-
guin el domicili. La delibe-
ració s~a confiar a un ju-
rar constituit per un re- Jordi Martoranno, seleccionat I’any passat ̄ MIQUEL MILLAN

presentant de la Diputa-
ció; el gestor cultural de la
Casa de Cultura Sebasti&
Goday; el director del Mu-
seu d’Art de Girona, Jau-
me Bernades; la directora
d’art de la Fundació Vila
Casas, G16ria Bosch; la di-
rectora de la Nau C6clea,
Clara Garí; el crític d’art
Eudald Camps, ii’escultor
BonaventuraAnson. En la
deliberació es tindran en
compre la qualitat dels
projectes, la construcció
d’un fil discursiu que unifi-
qui el treball, la capacitar
d’adaptació de les obres a
diversos espais ila facilitar
de muntatge. El resultar
es coneixer& la primera
quinzena de maig, i la pri-
mera exposició es presen-
tar& el setembre del 2014
a la Casa de Cultura, des
d’on comen£ar~ l’itinera-
ri, i la segona, el setembre
de l’any següent.

En la primera edició, els
artistes guanyadors van
ser Jordi Martoranno i Jo-
ri Urbon. Elprimer projec-
te que va ithierar va ser el
de Martoranno, Formes
en correspondencia, que
s~a pogut veure a tretze
sales d’exposició del terri-
torii que a partir del prS-
xim 10 de mar~ viatjar&
també a l’Espace Riquet
de Besiers, alIAenguadoc.
Pel que fa a N~ufrags,
d’Urbon, encara es troba
en ple reeoITegut. Des-
prés de passar per Ripol],
la terca natal de l’artista,
a partir del 14 de mar~ es
podr& veure a la Casa Sa-
ladrigas de Blanes. ̄
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