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Nota de premsa

El fotògraf Toni Moreno retrata 64 poetes en
l’exposició “L’atzar és breu” que presenta a l’Espai
Betúlia de Badalona
La mostra s’inaugura aquest dijous, 12 de setembre, i es
podrà veure fins al 16 d’octubre
L’Espai Betúlia, Centre de la paraula i les lletres (carrer d’Enric Borràs, 43-47)
acull l'exposició “L'atzar és breu” on es poden veure 64 fotografies de poetes
d’ara realitzades pel fotògraf Toni Moreno. La inauguració oficial tindrà lloc
dijous, 12 de setembre, a les 19 hores i la mostra es podrà veure fins al 16
d’octubre, de dilluns a divendres, de 10 a 20.30 hores.
El recull fotogràfic d’aquest projecte retrata “amb llum natural, de matí, amb la
cara néta, sense subterfugis” el rostre de 64 poetes. Les fotografies de Toni
Moreno són alhora com una mena de poemes visuals, on l’atzar de l’espai
quotidià triat pels mateixos poetes, es converteix en l’escenografia de fons
dels retrats.
A l’exposició també es poden veure 2 documentals del mateix Toni Moreno
sobre els poetes Màrius Sempre i Francesc Garriga.
Estrena de dos documentals
Toni Moreno és també l’autor del documental El rellotge no és un arbre.
Jose Corredor-Matheos que s’estrenarà a l’Espai Betúlia el 24 de setembre,
a les 19 hores, i que comptarà amb un col·loqui de Toni Moreno acompanyat
pel poeta Jose Corredor-Matheos.
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D’altra banda, demà dimarts, 10 de setembre, a partir de les 19 hores, al
Teatre Principal (carrer de Francesc Layret, 41), es projectarà el documental
de Toni Moreno La tarda s’enamora d’aquell lloc. Antoni Vidal Ferrando
que finalitzarà amb un recital del mateix poeta Antoni Vidal Ferrando.
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