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Cercar

24 novembre 2011

NOTÍCIES

BARCELONA: ES PRESENTA ´UN SERENO EN EL CEMENTERI DE L
´ART´ DE VICENÇ ALTAIÓ
bonart
L’Associació Joan Ponç i el seu segell editorial, Edicions Poncianes, presenten en roda de premsa el proper dimecres 30
de novembre a les 12 h a la l’Associació Joan Ponç el llibre Un sereno en el cementiri de l’art, de Vicenç Altaió. Un sereno en

el cementiri de l’art és un llibre a cavall de l’assaig, la literatura, el periodisme i la crítica d’art. Entre d’altres, Vicenç Altaió,
escriptor i director de l’Arts Santa Mònica, se centra en artistes de la preavantguarda (Gaudí, D’Ors), de la primera
avantguarda (Miró, Calder, Dalí, J.V. Foix), de la segona avantguarda (Tàpies, Brossa, Arnau Puig, Portabella) i de la tercera
avantguarda (Evru, Jaar, Collins, Colomer). Un sereno en el cementiri de l’art vol fer una reivindicació radical de l’escriptura
en condició d’igualtat amb l’obra d’art visual. La coberta del llibre és un dibuix d’Antoni Tàpies fet expressament per a
l’edició. L’acurada concepció grà ca ha anat a càrrec d’Ariadna Serrahima. Jordi Carulla-Ruiz, d’Edicions Poncianes, signa la
presentació del volum i l’escriptor Lluís Calvo n’ha fet la introducció.
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