Exposició
EL SO DE LA LLUM
Mompou & Gaudí
Del 8 d’abril al 24 de juliol
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EL SO DE LA LLUM
Mompou & Gaudí
L’exposició és una proposta d’Adolf Pla i el fotògraf Marc Llimargas. Dos creadors actuals que contemplen conjuntament dos
creadors del passat: el músic Frederic Mompou i l’arquitecte Antoni Gaudí.Pla i Llimargas ens mostren, a través d’una proposta
artística, els vincles que descobreixen entre els dos creadors,
tant en la concepció de l’art com en les fonts d’inspiració.

Concert audiovisual
El So de la Llum: Mompou & Gaudí
- Dijous 26 de maig a les 20 h
Adolf Pla, piano i guió audiovisual
Marc Llimargas, fotografia

Mompou (1893-1987) pertany a la generació de músics de les
primeres dècades del segle XX i va viure els difícils anys de la
guerra i la postguerra. Gaudí (1852-1926) va viure la Renaixença
i és el màxim representant del modernisme arquitectònic català,
amb una activitat que s’estén des de les darreres dècades del
segle XIX fins a les primeres del XX.

Proposta artística que interpreta musicalment i visual una relació entre l’arquitectura de Gaudí i la música de Mompou.

El so de la llum és una invitació per activar la nostra creativitat,
aquella capacitat que tots els humans tenim i podem desenvolupar, no solament els anomenats artistes. Mostra una experiència suggeridora i creativa, fonamentada en l’impuls generador
de dos visionaris que van proposar la necessària renovació de
les formes artístiques en cada present, únic temps fructífer per
l’ésser humà. Cadascú de nosaltres amb el nostre “ara” podem
convertir en fèrtil aquest espai i tots els altres, transformant-los
amb la nostra aportació.

Activitats complementàries gratuïtes
Conferències
- Dijous 2 de juny a les 19 h.
Gaudí i La Sagrada Família
A càrrec de Mariona Bonet
- Dijous 9 de juny a les 19 h
Frederic Mompou i Antoni Gaudí, mestres de futur
A càrrec d’Adolf Pla
Tallers
- Diumenge 12 de juny, a les 12h
RE-sonant!!
GAUDIm construint!!
A càrrec de l’Obrador
Visites comentades a l’exposició
A càrrec d’Adolf Pla
- Diumenges a les 12 h
17 d’abril, 22 de maig i 19 de juny
Visites i taller per a escoles
Sense límits: Mompou & Gaudí
De l’11 d’abril al 22 de juliol
Adaptada als diferents nivells acadèmics
Inscripció i reserva: visitesec@fundaciosabadell.cat
20% de descompte per a escoles de màxima complexitat

Programa del concert
SUBURBIS (1916)
El carrer, el guitarrista i el vell
cavall
Gitana I
Gitana II
CANTS MÀGICS
(1917-1919)
Enèrgic
Obscur
Profond – Lent
Misteriós
Calma
SCÈNES D’ENFANTS
(1915-1918)
Cris dans la rue
Jeux sur la plage
Jeu
Jeu
Jeunes filles au jardin

CHARMES (1920-1921)
… pour endormir la souffrance
… pour pénétrer les âmes
… pour inspirer l’amour
… pour les guerisons
… pour évoquer l’image du
passé
… pour appeler la joie
MÚSICA CALLADA (1962)
XI
Allegretto
XII Lento
XIII Tranquilo – trés calme
XIV Severo – sereieux
XV Lento – plaintif
XVI Calme

Duració 50 minuts en una part.
Inauguració, dijous 8 d’abril a les 19 h. Intervenció musical i visita guiada a l’exposició a càrrec d’Adolf Pla. Copa de
cava per gentilesa de

