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L’Olimp dels déus ja és a

Tarragona
24 març 2021
Entrem a una sala gran. En un racó, Plutó segresta la seva
neboda Proserpina amb el permís del pare d’ella i la
converteix en senyora de l’Avern. A l’altra cantonada,
l’adolescent Faetont li demana el carro al seu pare i déu del
Sol, Apol·lo, i lluny de guiar-lo amb cautela provoca incendis
i altera el Zodíac, de manera que Zeus el castiga. A la sala
contigua, en aquest mateix espai, Júpiter passa comptes amb
Licaó, rei d’Arcadia, perquè lluny d’atendre els visitants que
arribaven al seu territori, els matava i els servia com a
viandes a la taula. Júpiter el converteix en llop i així neix
la licantropia i els homes llop.

Tot això passa al mateix moment al CaixaForum de Tarragona i
sort en tenim que els quadres no agafen vida pròpia i es

mantenen davant els nostres ulls per entendre la seva
història. Aquí, al CaixaForum, s’hi pot veure fins el proper
25 de juliol la macroexposició “Arte y Mito. Los dioses del
Prado”, que recull obres de Rubens, Zurbarán, Ribera i tants
altres mestres, o escultures i altres objectes datats entre
els segle I a.C i fins la primera meitat del segle XVIII.
Vuit seccions formen la mostra repartida en vuit temàtiques
apassionants com l’amor i el desig, les faltes i els càstigs,
les metamorfosis divines i humanes o els herois i guerrers. La
sala és plena no només d’art, conté també mitologia i
història, la passió per conèixer el passat que no ha de caure
mai en l’oblit. L’Olimp dels déus és, temporalment, a la
ciutat de Tarragona. Nosaltres, com a humans mortals, hem
d’anar a observar-lo de ben a prop, per recordar la diferència
entre ells, que són immortals des del seu naixement, i
nosaltres que mai ho hem estat però voldríem en molts casos.
On veure l’exposició:
CaixaForum Tarragona (Carrer Colom 2)
· De dilluns a
divendres de 10 a 14h i de 17 a 20h / Dissabtes d’11 a 14h i
de 17 a 20h/ Diumenges i festius d’11 a 14h.
626 863 848
info@altafulles.cat

Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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