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Una exposició al Palau Robert explora la figura del filòsof Raimon Panikkar
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ACN Barcelona.-El Palau Robert acollirà de l'11 d'octubre al 3 de febrer l'exposició "Kosmos Panikkar",
una mostra que s'endinsa en el pensament de Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 – Tavertet, 2010) amb
la voluntat de superar la imatge "caricaturesca que s'ha presentat a vegades del personatge".
L'exposició s'emmarca dins les múltiples activitats que es faran al voltant de la ﬁgura de Panikkar
amb motiu del centenari del seu naixement. Mitjançant tres espais diferents, un d'ells una sala de
meditació, l'exposició té l'objectiu d'explorar l'univers del ﬁlòsof a través de fotograﬁes de la seva
(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsunTSlC0RZptVZf9B50qMWLaIYJop07Wﬁgura o recreacions dels seus espais de treball.

Dins del projecte de l'Any Panikkar, que inclou activitats institucionals, acadèmiques, audiovisuals,
musicals i expositives sobre la ﬁgura del ﬁlòsof, “Kosmos Panikkar” mostra imatges en blanc i negre
de la seva vida, com la trobada amb el Papa Pau VI o les muntanyes de Montserrat. És precisament
aquesta localització la que pren especial importància en l'exposició, ja que Panikkar tenia una
vinculació especial amb aquest punt del territori català.L'exposició es divideix en tres espais, que es
corresponen amb les tres dimensions que segons Panikkar té la realitat: la còsmica, la humana, i la
divina. En aquests espais es poden trobar, a més de fotograﬁes, la recreació del seu despatx de treball,
així com piles de manuscrits en les sis llengües en què treballava habitualment (català, castellà,
anglès, francès, italià i alemany). Un dels espais correspon a una sala de meditació en la que el visitant
pot descalçar-se i seure a terra en silenci. Autor d'una seixantena de llibres i de més d'un miler
d'articles, Panikkar va rebre la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona l'any
2009.Els impulsors de l'exposició són la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, amb
Ignasi Moreta com a comissari.
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