14a SORTIDA CULTURAL AMICS DE LA PANERA
20, 21 i 22 de novembre de 2009

Benvolgut amic/ga
Ens complau informar-lo de l’organització de la 14a Sortida Cultural dels Amics
de la Panera, que es realitzarà durant els dies 20, 21 i 22 de novembre.
En aquesta ocasió, visitarem Paris Photo 2009, festival de fotografia moderna i
contemporània, considerat com un dels festivals de fotografia més importants
del món, en el qual aquest any, es reuniran 101 expositors de 23 països.
La selecció del 2009, pretén fer una visió panoràmica de la fotografia actual, així
com també té com a objectiu mostrar diversos períodes de l’expressió
fotogràfica, des de la seva aparició en el s.XIX, fins al moment present.
La selecció del 2009, pretén fer una visió panoràmica de la fotografia actual, així
com també té com a objectiu mostrar diversos períodes de l’expressió
fotogràfica, des de la seva aparició en el s.XIX, fins al moment present.
En aquesta edició, més que un país invitat, es proposa una exploració a l’orient,
concretament de la fotografia àrab i iraní. La comissaria invitada, Catherine
David, directora de la Documenta X de Kassel del 1997, i autora de nombroses
exposicions i publicacions sobre les representacions àrabs contemporànies,
introduirà les principals característiques d’aquesta escena mitjançant tres
elements: Una exposició central, on es mostraran fotografies de l’Arab Image
Foundation, la Secció oficial, on s’oferirà una mirada de l’escena actual
emergent des de Teheran a Damasc, de Beirut al Caire i de Tanger a Dubai. El
tercer element es tracta de la Project Room, on la comissaria ens proposa una
programació de vídeo, que demostra l’interès creixent d’aquesta regió per
l’utilització d’aquest mitjà.
A més, també visitarem propostes interessants com les exposicions que
organitza el departament d’Art contemporani del Louvre, posant en relació la
col·lecció del museu i peces d’art contemporani, exemples d’art públic, com ho
són Daniel Buren i Pol Bury, així com també les exposicions temporals del
Palais de Tokyo i el Museé de l’Art Moderne de la Ville de Paris (d’aquest
últim també visitarem la col·lecció permanent)
Esperem que aquesta proposta sigui del vostre interès,
Atentament

Glòria Picazo i Calvo
Directora del Centre d’Art la Panera
18 de setembre de 2009
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14a SORTIDA CULTURAL AMICS DE LA PANERA
20, 21 i 22 de novembre de 2009

PREU P/PERSONA
525€
Programa

15: 30h
20:15h

9:30-12:00h

12:00h

13:00

20 de novembre
Sortida de Lleida a Barcelona (Camp de futbol)
Arribada a Paris
21 de novembre
Art Contemporani al Louvre:
Joseph Kosuth, ni apparence ni illusion
Le Louvre invite Umberto Eco: Mille e tre
Palais Royal. Art públic
Daniel Buren Columnes de Daniel Buren, 1980
Pol Bury Palais Royal Fountain, 1996
Paris Photo. Fotografia moderna i contemporània.
101 expositors de 23 països. Galeries espanyoles presents: Galeria Toni Tàpies
(Barcelona), Juana de Aizpuru (Madrid), Galería Fúcares(Madrid), La Fàbrica
(Madrid), Max Estrella (Madrid)

18:00

10:00

12:00

Temps lliure

22 de novembre
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
Visita de la Col·lecció del museu.
Visita a l’exposició Deadline.
Artistes: Willem de Kooning, Felix Gonzalez-Torres, Robert Mappelthorpe,
(...)
Palais de Tokyo
Visita a l’exposició Chasing Napoleon

14:00

Dinar

17:00

Sortida aeroport
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14a SORTIDA CULTURAL AMICS DE LA PANERA
20, 21 i 22 de novembre de 2009

INCLOU:
Transport
Air France
20/NOV BCN 18:20 - CDG 20:15
22/NOV CDG 20:25- BCN 22:05
Transfer Aeroport-hotel-aeroport.
Allotjament
2 Nits a l´Hotel Opera Franklin 3* , districte 9 - Opera,
Allotjament i esmorzar
Assegurança bàsica de viatge.
Entrades:
Paris Photo, Louvre, Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Palais de
Tokyo.
Cal realitzar la preinscripció abans del 16 d’octubre al Centre d’Art la
Panera, realitzant una paga i senyal de 250 €.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar la sortida si el mínim de places
no són cobertes.
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