EXPOSICIÓ AUTOUR D’UN VERRE DE VIN

Dossier de premsa

Dins de la seva programació cultural, VINSEUM Museu de les
Cultures del Vi de Catalunya dedica una especial atenció a
l’organització del Most Festival Internacional de Cinema del Vi i del
Cava que se celebra anualment al novembre, pels volts del dia
europeu de l’enoturisme.
Enguany, ens arriba aquesta exposició des de la regió suïssa del
Valais amb motiu del Most 2018.
Uns dies abans, durant el festival i els dies posteriors podrem
descobrir quin és el vi de les estrelles i quines les estrelles del vi.
L’exposició presenta una part de la col·lecció de retrats fotogràfics
de Gérard-Philippe Mabillard i neix de la suma de les seves dues
passions: el cinema i el vi.
La mostra que es podrà veure a Vilafranca inclou 29 imatges en
blanc i negre realitzades per Gérard-Philippe Mabillard, fotògraf,
comissari i veritable ànima d’aquest projecte.
L’exposició forma part d’una campanya benèfica en pro dels infants
desafavorits de la ciutat de Pereira, a Colòmbia. Un brindis solidari
que dignifica l’harmonia perfecta entre el cinema i el vi.

L’objecte que apareix a totes les fotografies d’aquesta exposició és el millor
conductor d’emocions que hi ha en el món del vi: la copa de vidre. És una
passarel·la, un símbol de trobades, de moments compartits, d’amor i d’amistat.
Les 26 estrelles del setè art que aquí l’acompanyen (Gérard Depardieu,
Quentin Tarantino, Woody Allen, Marthe Keller, Oliver Stone…) són testimonis
formidables del món contemporani. Són homes i dones que han consolidat la
seva popularitat jugant-se-la a escala humana. Dones i homes que
comparteixen el mateix credo: curiositat, passió i optimisme.
Després de l’edició del catàleg que porta el mateix títol (Éditions Glénat,
Suïssa, 2017), ara l’exposició ens dona l’oportunitat de descobrir imatges
inèdites, instants de vida de personatges magnífics que il·luminen amb la seva
presència escenaris i platós d’arreu del món.
Des d’aquest precís instant, a tots aquests grans noms els unirà per sempre
més la copa de vi de la regió del Valais, a Suïssa, que els vincula en el seu
suport a una iniciativa humanitària excepcional: la Fondation Moi pour Toit, una
oenagé suïssa que treballa per la inserció social dels joves en risc d’exclusió
dels barris pobres de la ciutat colombiana de Pereira.

Llistat d’artistes fotografiats
(per ordre alfabètic)

Woody Allen

Markus Imhoof

Paul Anderson

Marthe Keller

Claude Barras

Sir Christofer Lee

Lee Chang-Dong

Alexander Payne

Costa-Gavras

Malika Pellicioli

Gérard Depardieu

Pierre Rissient

Alexandre Desplat

Jerry Schatzberg

Jacques Dutronc

Noémie Schmidt

Clint Eastwood

Oliver Stone

Stephen Frears

Quentin Tarantino

Thierry Frémaux

Benicio del Toro

James Gray

Christopher Walken

Christopher Hampton

Lambert Wilson

Activitats a l’entorn de l’exposició
Tast: El vi de les estrelles.
Dijous 15 de novembre, 20 h.
A càrrec del sommelier Xavier Roig descobrirem la relació entre el vi i les
estrelles de cinema.

Tast: Els vins del Valais.
Dissabte 17 de novembre, 19:30 h.
A càrrec del Dr. José Vouillamoz, ampelògraf de fama mundial, descobrirem els
vins de la zona del Valais de Suïssa.

Tast: Vins de Jean Leon, de Hollywood al Penedès.
Dimarts 20 de novembre, 20:30 h.
El nostre Amic d’Honor més vinculat al cinema ens proposa un tast conduït per
Mireia Torres i Roser Catasús.

Preu de cada tast: 20 euros; 15 euros per Amics de VINSEUM, Cine Club
Vilafranca, Tastavins, Cal Feru i Xerigots.
Tots els tastos tenen places limitades
Compra d’entrades: www.mostfestival.cat

L’autor del projecte
Gérard-Philippe Mabillard Gérard-Philippe Mabillard va treballar al sector de
rellotgeria de Calvin Klein, com a part del Grup Swatch, abans de convertir-se
en director de l'associació "Interprofessional de la Vigne et du Vin du Valais"
l'any 2010. A més d'això, també ha dirigit un balneari (les Bains de Saillon) i
una regió turística (Verbier) al seu cantó natal de Valais, Suïssa.
Economista especialitzat en màrqueting, també té un gran interès pel cinema i
la fotografia. A través d'amics i coneguts, ha mantingut contactes estrets amb
figures de renom internacional d'aquests mons artístics durant diversos anys.

Fundació Moi pour Toit
Una fundació privada i suïssa de caritat ONG), amb seu a Valais, que ajuda els
nens desemparats de Pereira a Colòmbia. Des de 1987 ha aconseguit, sense
intermediari, un allotjament i un programa d'educació i formació integral propis.
Està dirigit per Christian Michellod, periodista esportiu i fundador d'aquesta
campanya, que va començar com una reacció espontània però que encara
continua.
La fundació ajuda nens abandonats, maltractats, que han patit abusos,
rebutjats, o nens que estan en perill extrem en el seu entorn familiar. Els
proporciona una atenció integral a nivell físic, personal, educatiu i prevocacional. Aquests nens són allotjats a temps complet, formant part d’una
gran família. En els 30 anys que ha estat actiu i reconegut oficialment pel
govern colombià i l'Institut Colombià de Benestar Familiar (ICBF) des de 1992,
la Fundació ha atès més de 10.000 nens amb un triple objectiu: donar-los un
refugi, una educació i esperança en el futur amb dignitat i amb amor.
Com funciona "Moi pour Toit"?
La fundació treballa sobre el principi d'ajudes directes. No hi ha intermediari
entre la gestió a Suïssa i a Colòmbia. Tots els francs que s'ofereixen s'utilitzen
per al seu propòsit, amb els costos suïssos coberts per la venda de roba,
artesania, cafè i altres campanyes de suport. Cobreix 3.000 francs suïssos per
dia per dirigir la fundació a Colòmbia. El 30% del pressupost està cobert pel
govern colombià.
A Suïssa, la fundació no rep cap ajut municipal, cantonal o nacional. Els seus
únics recursos provenen de donacions o esdeveniments privats organitzats per
al seu benefici.
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Del 26 d’octubre al 2 de desembre de 2018
Capella de VINSEUM
Pl. Jaume I, s/n
Vilafranca del Penedès – 08720
www.vinseum.cat
Inauguració: divendres 26 d’octubre, 20 h
Horari: divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h i
diumenges, de de 10 a 14 h.
Horari especial Most 2018 (del 8 al 18 de novembre): de dimarts a dissabte, de
10 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges, de 10 a 14 h; dilluns tancat.

Organitzen:

A benefici de: Fundació Moi pour Toit
Amb la col·laboració de: Xerigots / Cal Feru / Jean Leon

