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Exposició: J. V. Foix. Poemes de Pedra
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Seu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Inauguració de l'exposició J.V.Foix: poemes de pedra [
http://www.aulamariustorres.org/activitats/exposicions.php ] que organitza
l'Aula Màrius Torres de la UdL i que es podrà veure fins al 31 de
desembre.
La importància d’aquesta exposició, que tindrà lloc del 4 al 31 de
desembre de 2006, està en diversos aspectes, principalment en el fet
d’haver aplegat, per primer cop, tots els poemes de pedra de J. V.
Foix: els dinou que actualment es conserven a la Fundació que porta
el seu nom, i els cinc que se sap que havien anat a parar a mans
d’alguns seus bons amics.
En total, doncs, vint-i-quatre pedres que en algun moment van
constituir la col·lecció particular del poeta. També s’hi han incorporat,
pel seu origen i sentit, similars als de les pedres, els sis objets trouvés
que el poeta va aplegar i conservar, i que actualment custodia també la Fundació J. V. Foix. Tota aquesta obra
de creació —la darrera inèdita de Foix— es presenta contextualitzada amb material gràfic (fotografies),
bibliogràfic (autògrafs i primeres edicions) i sonor (textos recitats pel poeta mateix).

Més informació:
Aula Màrius Torres de la UdL [ http://www.aulamariustorres.org/activitats/exposicions.php ]

Cartell de l'Exposició [ http://www.aulamariustorres.org/activitats/cartell.pdf ]
Itinerari virtual [ http://www.aulamariustorres.org/activitats/itinerari_virtual.pps ]
Prospecte de l'exposició [ http://www.aulamariustorres.org/activitats/prospecte.pdf ]
Propostes didàctiques [ http://www.aulamariustorres.org/publicacions/digitals/index.php#expo_foix ]
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Invitació a l'Exposició [ http://www.aulamariustorres.org/activitats/targeto.pdf ]
Llibre de l'Exposició [ http://www.aulamariustorres.org/publicacions/philologica/index.php#foix ]
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