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DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ       GABINET DE PREMSA 
 
 
Nota de premsa – 22 de juny de 2004 

 

“Anna Boyé presenta l’exposició Déu en la Mirada a la 
Demarcació de Girona del Col· legi d’Arquitectes de Catalunya” 

 
Déu en la Mirada s’enmarca dins del V Festival de Músiques Religioses del Món 
que es podrà veure a la ciutat de Girona des del 26 de juny al 10 de juliol de 
2004.  
L’exposició mostra fotografies realitzades per la fotògrafa Anna Boyé centrades 
en diverses mirades sobre les religions del Món.  
 

Déu en la mirada és una exposició que s’emmarca dins de les activitats paral· leles del V 
Festival de Músiques Religioses del Món de Girona. Les fotografies que s’hi 
exposen estan centrades en diverses mirades sobres les religions del Món. Així doncs 
l’artista defineix aquesta exposició com: “una finestra oberta a les diferent sensibilitats 
religioses que hi ha al món. Grups de fotografies que transmeten maneres de viure 
l’espiritualitat, maneres de ser i sentir”. 

Es creen diferents àrees expositives: 

CRISTIANS - Zimbabwe VIII Asamblea General del Consell Mundial d’Esglésies. 

Retrats dels homes i les dones més representatives de les Esglésies Cristianes del Món. 

 CIUTADANS DE JERUSALEM -  Retrat de sis famílies que encarnen les diferents 
creences religioses que conviuen en inestable equilibri a la capital d’Israel.  

L’ISLAM  A  LA FRANJA DE GAZA (Palestina) I CASABLANCA (Marroc) 

LA COMUNITAT JUEVA DE NEW YORK  - Galeria de retrats que reflexen la polièdrica 
composició de la comunitat jueva a NYC. 

LA SANTERIA A CUBA 

NOVES RELIGIONS A JAPÓN: Rissho Kosei Kai 

S’inspira en el Budisme contingut en el stura de la flor de lotus. Té més de sis milions de 
seguidors laics que la viuen com un estil de vida. 

ESPIRITUALITAT A LA INDIA. Áshrams en Benares 

 
Recordeu... 

Lloc. Col· legi d’Arquitectes de Girona  
Dia: Dimarts 22 de juny  
Hora: 19’00 h  

 
 
Per a més informació:  

Gabinet de Premsa de l’Ajuntament de Girona: ( 972 419 027     
Dep. de Comunicació Demarcació de Girona Co.A.C: Vanessa Masip.  ( 972 .41.28.96 – *: premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.coac.es/Girona/Home_Girona_c.shtml 


