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Aquest és un projecte artístic de grans dimensions que té el seu origen en un altre projecte de similars
característiques que vàrem realitzar l'any 2003 a Manresa, amb motiu de la presentació d' Ictineu, i del qual en teniu
els detalls aquí... http://www.femfum.com/ictineu/
Aquesta nova instal·lació s'enganxarà al terra del pati del Teatre Kursaal de Manresa, amb motiu de la seva
reinauguració, i serà exposada durant tots els actes d'estrena que tindran lloc entre el 20 i el 25 de febrer
d'enguany. Una superfície de 100 metres quadrats trepitjables, sobre un material adhesiu antilliscant que farà de
catifa de benvinguda al nou equipament de l'escena manresana.
Són diversos els artistes i professionals als quals hem demanat la seva col·laboració tant pel que fa a la imatge que
ha de reproduir el Cal·ligrama com pel que fa als textos que farciran els més de 400 metres de paraules de l'espiral
(més de 17000 caràcters de l'escriptura!).
Què és un Cal·ligrama?
És un text que construeix una imatge, de forma que es creen diversos nivells de lectura: caminant pel seu damunt
podrem llegir còmodament els textos i vist des d'una certa distància aquest mateix text ens pemetrà veure una
imatge.
En aquest cas el text el formaran Pangrames.
Què és un Pangrama?
És una frase que conté totes les lletres del nostre abecedari, amb el mínim de repeticions, de manera que el seu
interès és inversament proporcional a la seva longitud.
Aquesta és una obra participativa a través de la xarxa, per una banda la web de jocs de paraules...
http://www.verbalia.com ...d'en Màrius Serra n'ha fet el tema de la quinzena (Fòrum Paangramaaaaaaa fins el 14
de febrer) i per l'altra directament tothom qui vulgui participar podrà enviar el seus Pangrames a través d'aquesta
pàgina web... http://www2.ub.edu/cursusductus/femfum/pangrames/ ...fins l'11 de febrer a les 12 de la nit.
Us esperem a tots als actes d'inauguració del Kursaal!
Els autors de l'obra
Marc Antoni Malagarriga i Picas (667517069)
Ramon Riu i Rifà (610434023)
Toni Romero i Dedéu (609540735)

Moltes gràcies.

-Dedéu Rifà Picas <pangrames@gmail.com>
(P.S. aquest document el trobareu a... http://femfum.com/Kursaal/NdP1.pdf)

