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Breus

NORMAN SEEFF

La sala de cinema Arinco de Palamós començarà demà dimecres un
minicicle de tres pel·lícules documentals que aposten per «una nova
forma de veure el món» i «ofereixen una visió alternativa de la socie-
tat», ha informat l’organització. Las 3 vidas de Pedro Burruezo (2014. José
López, Verne Films) es projectarà demà (20:30h) i tot seguit hi haurà un
cinefòrum i dos o tres peces musicals interpretades per Burruezo a la
mateixa sala (5 euros). El dimecres 2 d’abril es projectarà La Barbacoa
(2012. Enric Urrutia. 4 Barres Produccions Audiovisuals), i el 9 d’abril,
Llavors per una nova cultura (2013. Rai Caor. Assoc. Compàs).
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L’Arinco de Palamós programa un cicle
de pel·lícules documentals sobre el canvi

CINEMA

Les sales de la col·lecció dels segles XIX i XX del Museu Nacional d'Art
de Catalunya (MNAC) tancaran al públic l'1 d'abril per fer els treballs
museogràfics que culminaran amb una nova presentació de les obres,
a finals de setembre. La nova presentació, que arribarà fins als anys 50,
desplegarà un relat «més crític i complex», segons l'entitat. Aquest re-
lat inclourà totes les produccions artístiques del període: la fotografia,
el cartellisme, el cinema, l'arquitectura i les arts decoratives, a més de
l'escultura i la pintura. 
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El MNAC tanca les sales del segles 
XIX i XX per remodelació i ampliació

ART

Les provocadores fotografies del nord-americà Robert Mapplethor-
pe, que va retratar amb un estil neoclàssic el Nova York alternatiu i lli-
bertari dels anys setanta i vuitanta, arriben a París amb la major retro-
spectiva dedicada a aquest artista. Mapplethorpe (1946 -1989), segons
el comissari d'aquesta mostra organitzada en el Grand Palais, Jérôme
Neutres, va presentar el cos humà «sense parts vergonyoses, sinó que
tot era noble i depenia de com es mirés». El seu treball inclou escenes
explícitament sexuals. A la imatge, de 1969, el fotògraf amb la cantant
Patti Smith, que es va convertir en una de les seves models. 
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La mirada provocadora de Mapplethorpe
arriba al Grand Palais de París

FOTOGRAFIA

El departament de Cultura de la Generalitat destinarà un total de 37'7
milions d'euros a beques i subvencions per al foment de la cultura el
2014, un import que representa un 3'8% superior al total destinat du-
rant el 2013, segons informa la Generalitat un comunicat. El Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la convocatò-
ria. El període de sol·licituds s'obrirà a partir d’avui i farà referència a
diferents línies de subvenció com arts escèniques, visuals i música, llen-
gua i lletres, patrimoni cultural, cultura popular i altres.
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La Generalitat destinarà 37,7 milions a
beques i subvencions culturals, un 3,8% més 

DEPARTAMENT DE CULTURA

Salvador Dalí, l'exposició més
completa del geni empordanès
fins ara organitzada al Brasil, ex-
hibirà a Rio de Janeiro 150 peces
del màxim representant del sur-
realisme, entre pintures, gravats, fo-
tografies i objectes, durant un pe-
ríode que inclou el Mundial de fut-
bol de 2014.

La mostra estarà exposada al
Centre Cultural Banco do Brasil
(CCBB) de Rio de Janeiro del 29 de
maig al 22 de setembre, de mane-
ra que podrà ser visitada pels tu-
ristes que acudeixin al Mundial de
futbol, que se celebrarà del 12 de
juny a 13 de juliol, van dir ahir els
seus organitzadors.

A l'octubre, l'exposició serà tras-
lladada a l'Institut Tomie Ohtake
de Sao Paulo, on podrà ser visita-
da pels habitants de la ciutat bra-
silera més gran. Les obres incloses
a la mostra brasilera procedeixen

de la Fundació Gala-Salvador Dalí
de Figueres; el Museu Salvador
Dalí (Florida, EUA) i el Museu
Reina Sofia de Madrid.

Les tres institucions realitza-
ran en forma conjunta el comis-
sariat artístic de l'exposició sota el
comandament de Montse Aguer,
de la Fundació Dalí.

«La mostra representarà una
etapa que cobreix tots els períodes
de la trajectòria d'un dels més im-
portants artistes de tots els temps»,

segons el centre cultural brasiler.
Entre les 150 peces de l'exposi-

ció destaquen 30 pintures i 80
gravats, així com llibres, fotografies,
pel·lícules, una instal·lació i ob-
jectes que retraten l'evolució de
Dalí com a artista.

Una de les pintures més desta-
cades de la mostra és Figures esti-
rades en la sorra (1926), de l'èpo-
ca en què Dalí va conèixer Pablo
Picasso i va rebre la influència del
cubista.

Les obres seleccionades inclo-
uen les seves primeres pintures,
quan l'artista s'inspirava en la seva
família i en paisatges; el període
cubista; les obres que revelen el
seu interès pels pintors metafí-
sics i finalment la seva fase sur-
realista, estil del que va ser el mà-
xim representant.

L'èmfasi de l'exposició, amb el
major nombre d'obres, és preci-
sament la fase surrealista.

L'organització de l'exposició
tindrà un cost de 9 milions de re-
als (uns 2,7 milions d'euros), en
gran part procedent d'incentius fis-
cals que el Govern brasiler con-
cedeix a les empreses que financen
activitats culturals. 
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Una mostra té 150 peces de Dalí a
Rio de Janeiro durant el Mundial 

Montse Aguer és la
comissària d’una exposició
que inclou obres de la
fundació de Figueres



«Noia a la finestra» (1925). 
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