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Envia un comentari

5 juny 2012

EXPOSICIONS VIC
”RURALITATS”, UN PROJECTE DE TONI CASASSAS I MARTA
RICART A L’ACVIC
bonart

Del 8 de juny al 22 de setembre ACVIC acollirà Ruralitats, projecte de creació de Toni Casassas i Marta Ricart que es

presenta en format expositiu i que explora, des de les narratives audiovisuals, la diversitat de maneres de viure i

entendre el món rural.  Es proposa com una recerca encaminada a reflexionar, documentar i crear relats que portin

a repensar i reinterpretar els imaginaris sobre la ruralitat. Una mirada que cerca característiques específiques de

viure-hi, les relacions i tensions que mantenen les petites poblacions amb les grans ciutats, el paisatge, el domini de

la natura o les relacions humanes que s’hi estableixen. El treball considera els contextos rurals com espais dinàmics

i generadors de cultura?
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Subscripció edició en paper
Rep la revista on tu vulguis, des de 50 €

12 números a l'any

SUBSCRIU-TE

Subscripció edició digital
Rep la revista digital des de 25 €

12 números a l'any

SUBSCRIU-TE
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