La Ruta del Paisatge dels Genis organitza una
sortida fotogràfica als paisatges d’Horta de Sant
Joan que van inspirar a Picasso
L’activitat forma part del cicle “Dissabtes de tardor”
Aquest dissabte 24 d’octubre tindrà lloc la segona activitat dels Dissabtes de
tardor de la Ruta del Paisatge dels Genis, la sortida fotogràfica “Interpretant el
cubisme de Picasso a Horta de Sant Joan”.
L’activitat, amb una durada de 4 hores, començarà a les 10:00 amb la visita al
Centre Picasso que mostra la reproducció facsímil de tota l'obra que Picasso va
crear i amb la qual va immortalitzar els paisatges d’Horta de Sant Joan.
Feta la immersió en el món Picassià el grup es desplaçarà als escenaris originals
que van ser la font d’inspiració de les obres de Picasso a Horta de Sant Joan, i els
participants faran a través de la fotografia, la seva interpretació del cubisme
d’aquest artista universal.
Destinada a aficionats a la fotografia, l’activitat serà dirigida pel fotògraf reusenc
Joan Capdevila i Vallvé.
Picasso va realitzar dues estades a Horta de Sant Joan, acompanyat pel seu amic
Manuel Pallarès, fill del poble. En la primera (1898-1899) va arribar malalt, però les
vivències en contacte amb la natura verge del massís dels Ports el van omplir
d’energia. El 1909, coincidint amb l’inici del moviment cubista, tornà a Horta amb
Fernande Olivier. En aquesta època va pintar, inspirat pels paisatges d’Horta, La
bassa d’Horta i La fàbrica d’Horta d’Ebre, entre altres.
El preu de l’activitat és de 15€ per persona.
Material necessari: Càmera reflex.
El desplaçament es farà en vehicles particulars.
Els participants podran gaudir d’un menú especial als restaurants col·laboradors
del Paisatge dels Genis a Horta de Sant Joan: Miralles i Mas del Cigarrer, amb
reserva prèvia.
Per gaudir de l’activitat és imprescindible fer inscripció prèvia a:
Oficina Tècnica del Paisatge dels Genis: info@elpaisatgedelsgenis.cat o al telèfon
977 394 871
Les inscripcions es faran per ordre d’arribada. Les places són limitades
Per a més informació:
www.elpaisatgedelsgenis.cat; www.facebook.com/ElPaisatgedelsGenis
@paisatgegenis; Comunicació 977 394 868
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