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Les Finals de la Copa del Món s'acosten a l'art de la mà
del representant d'Andorra a la Biennal de Venècia
L'estació exposa tres obres amb diferents missatges
de denúncia, marca de la casa de Philippe Shangti
Andorra la Vella, 8 de març del 2019. Les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra
2019 han mostrat aquest divendres el seu compromís amb l'art donant a conèixer les obres
que s'han instal·lat en dos punts estratègics de l'esdeveniment, signades per l'artista de
moda al país, Philippe Shangti, que representarà Andorra a la Biennal de Venècia 2019. Sota
el títol “Campions del món en art”, tothom qui gaudeixi de les competicions de la setmana
vinent podrà admirar les tres obres d’art de Shangti, dos a l'arribada de la pista Avet de
Soldeu, darrera les grades, i una tercera a l'arribada del telecabina d'El Tarter, al pla de Riba
Escorxada. Les tres peces tenen el segell d'art-denúncia tant característic en l'obra d'aquest
artista d'origen francès que resideix a Andorra des de fa 3 anys.
Al peu de pistes de Soldeu s'hi han instal·lat dues obres, una que és visible baixant de la pista
Avet i l'altra des del vessant del poble, sortint dels ascensors de l'edifici del telecabina. La
primera d'elles és “Picasso Shangti fusion”, una impressionant peça fotogràfica de la sèrie
“No topless here” que pretén ser un homenatge a l'obra “Les dones d'Alger” de Pablo
Picasso, i que dona a aquells personatges l'oportunitat d'escapar del quadre fins a arribar a
l'actualitat, on la defensa de la llibertat de la dona està a l'ordre del dia.
La segona obra que s'exposa a Soldeu és “I'm luxury overdose”, una de les imatges més
representatives de la sèrie que Philippe Shangti ha dedicat a denunciar l'excés de luxe que es
viu en l'actualitat i els desastres que pot causar.
Finalment, a l'arribada del telecabina d'El Tarter a mà dreta es pot gaudir d'una peça de la
col·lecció “No pollution here”, que se centra a posar de manifest l'explotació que l'home
està exercint sobre el medi ambient. L'obra es titula “Il est temps que la nature reprenne
ses droits” i transmet un missatge d'esperança en el qual la natura intenta guanyar terreny a
l'espècie humana.
Com és habitual en l'obra de Shangti, totes les imatges tenen com a protagonista una dona o
un grup de dones, sempre amb els ulls tancats, i amb una estètica i uns colors agradables,
perquè així és com l'artista considera que el seu missatge qualla més en els espectadors. Es
preveu que les creacions de Philippe Shangti a Grandvalira es puguin admirar fins a final de
temporada i, a banda, les seves obres també es poden trobar a Caldea fins a finals de març, a
la galeria que ha obert al nou edifici The Embassy i, a partir de l'11 de maig, a la Biennal de
Venècia.
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A l’acte de presentació celebrat aquest matí a Soldeu han assistit, la ministra de Cultura,
Joventut i Esports, Olga Gelabert, el reconegut artista, Philippe Shangti i el director general
del comitè organitzador de les Finals de la Copa del Món, Conrad Blanch.
Gelabert ha titllat de “idea brillant” l’acció ja que, “és una manera d’apropar el públic a l’art
aprofitant l’avinentesa de les Finals de la Copa del Món”. De la seva part, Blanch ha explicat:
“quan vam veure la possibilitat de vincular un artista de prestigi internacional amb les Finals
ho vam tirar endavant i ha estat tot un encert”. Shangti ha recordat que avui és el dia
internacional de la dona i ha destacat que les obres que estaran exposades a l’estació
reivindiquen precisament la llibertat d’expressió d’aquest gènere.
L'acció “Campions del món en art” té com a finalitat complementar el gruix d'activitats
paral·leles que s'han organitzat al voltant de les Finals de la Copa del Món, destinades a
aconseguir que sigui un esdeveniment el més transversal possible i per implicar-hi al màxim
la societat andorrana.
Making of “Picasso Shangti fusion”: https://www.youtube.com/watch?v=iWc-Y4qRZbI
Making
of
“Il
est
temps
que
la
nature
reprenne
ses
droits”:
https://www.youtube.com/watch?v=cl1p8Jqse_w

Descàrrega de fotos aquí: https://we.tl/t-o5Osh8i2TX
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