Projecte Art&Wine
L’elaboració del vi és sens dubte un tret distintiu de la cultura mediterrània. La capacitat adaptativa
de la vinya per a ser cultivada en diverses climatologies va fer que s’estengués per totes les cultures
d’orient a occident, i amb la vinya, la beguda que es va popularitzar especialment a Grècia.
Va ser la civilització grega la primera a assignar-li un déu: Dionís. El déu de l’èxtasi, el teatre i la
disbauxa, el déu estranger que els ensenya el conreu de la vinya i l’elaboració del vi. La pintura
grega que mostren les ceràmiques ens parla del caràcter diví i humà del vi i les seves vinculacions
amb la mitologia. La cultura vinícola arriba a Catalunya amb els grecs, la denominació de l’Empordà
pren el seu nom del primer assentament al segle VI aC, Empúries va ser una de les ciutat més
importants i actives.
El cultiu de la vinya, la seva recol·lecció i el producte destil·lat ha estat representat en totes les
èpoques pels artistes. Podem fer un repàs de la iconografia del vi partint de les àmfores gregues,
l’època medieval i moderna fins a la contemporaneïtat.
El projecte Art&Wine vol relacionar l’enologia amb la història de l’art i les pràctiques artístiques,
desenvolupant-se en diferents activitats de dinamització.
Art&wine. La mitologia del vi. Activitat on s’expliquen les històries mitològiques de l’època grecoromana al voltant de l’elaboració del vi de forma dramatitzada.
Art&wine. Imatges per a la seva història. Activitat on s’expliquen les diferents imatges
emblemàtiques d’artistes de totes les èpoques.
Art&wine. Dibuixem sensacions. Activitat vinculada a un tast de vins, on el públic assistent
de forma guiada reflecteix amb dibuix les sensacions produïdes pel tast. Els resultats finals de
l’activitat es poden exposar al celler.
Art&wine. “Pleias”. Pleias és un projecte del pintor i il·lustrador AlconHector. L’autor vol copsar
el llindar entre allò físic i allò simbòlic. Per això pren com a referència les plèiades, les nimfes
nascudes d’Altas i Pleione. Les set dones que van acabar formant una constel·lació al cel que, en
forma de raïm, marca l’inici de la collita.
L’activitat comprèn el muntatge expositiu amb reproduccions de les obres i un tast de 7 vins, un
per cadascuna de les Plèiades. La dinamització inclou l’explicació dels orígens mitològics del vi.
Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte.
Olga Taravilla Baquero
CoEspai
C/Anselm Clavé, 32, 3r. pis.
olgataravilla@gmail.com
601480031

