FESTIVAL D'ART INDEPENDENT PEPE SALES

Amb motiu de la cel·lebració de la X Edició del Festival d'Art Independent Pepe
Sales, que tindrà lloc a la Ciutat de Girona del 27 gener al 7 febrer de 2017
(dates a confirmar), presentem una estimació de la seva trajectòria:

El FESTIVAL D’ART INDEPENDENT PEPE SALES: Un Festival factible gràcies a la
col·laboració altruista i desinteressada de tot els seus participants amb l'idea
de un món més SAVI, LLIURE I TOLERANT. Tots els actes del Festival son, per
tant, d'accés gratuït sense més limitació que l'aforament.

El FESTIVAL D’ART INDEPENDENT PEPE SALES, al llarg de les seves nou
edicions anteriors, ha activat i donat a conéixer fets culturals, lliures dels
condicionaments estipulats per la indústria i el mercat majoritaris. Autors de
culte que visqueren i escrigueren la seva obra a contracorrent. Ha estat un
festival urbà, de participació ciutadana, que ha fomentat i difós la creació
independent en tots els seus àmbits.

Dedicat cada any a un creador independent, (a Pepe Sales, que li dóna nom,
Miquel Bauçà, Pedro Casariego, Lluís Vilà, Santa Teresa de Jesús, Juan Eduardo
Cirlot, Renèe Vivien, Roberto Bolaño). El Festival proposa un exercici de
reconeixement i de recerca tot recuperant i divulgant la figura i el llegat
d'aquests autors.

El FESTIVAL D'ART INDEPENDENT PEPE SALES és un espai de trobada de
creadors i d’intercanvi de coneixements que inclou, en el seu programa
exposicions, teatre, cinema, pensament, instal·lacions, performances,
música, dansa, etc. en diferents espais de la ciutat.

Any rera any el Festival a assolit un èxit de participació ciutadana, de públic i
també de critica inqüestionables.

De contingut sempre sorprenent, ha tingut ressò social més enllà de l'àmbit de
la ciutat complint un dels objectius bàsics: l'expansió del personatge, la dels
artistes participants i la de l'activitat cultural a Girona, Ciutat de Festivals.

