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ANY PANIKKAR

Les tres dimensions de l'univers Panikkar
Tal dia com avui, 2 de novembre de 1918, naixia Raimon Panikkar, �gura

imprescindible de la �loso�a intercultural, del diàleg entre religions i
l'espiritualitat. Una de les millors maneres per endinsar-se en el seu

pensament i obra és 'Kosmos Panikkar', l'exposició que es pot veure �ns al 3
de febrer al Palau Robert
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(/imatges/articles/panikkar-abril-1989.jpg)
Raimon Panikkar, en una foto de l'abril de 1989 | Any Panikkar

Segueix-nos a Facebook per assabentar-te dels nostres darrers reportatges

Savi, pensador i gran estendard del diàleg entre tradicions de fe i de pensament,
Raimon Panikkar (https://ca.wikipedia.org/wiki/Raimon_Panikkar_i_Alemany)
(1918-2010) ha estat una de les �gures claus de la �loso�a interreligiosa i
intercultural. Reconegut arreu com a gran �gura internacional –per a molts, a l'alçada
de Ramon Llull–, en vida va ser respectat, estudiat i premiat –va impartir una de
les Gifford Lectures (https://www.giffordlectures.org/lecturers/raimon-
panikkar), l'equivalent al Premi Nobel del pensament– i ara el Palau Robert ens
apropa a totes les dimensions del seu ric univers gràcies a l'exposició Kosmos
Panikkar
(http://palaurobert.gencat.cat/ca/exposicions/Espais/historicSala1/2018/panikkar/

 

Kosmos Panikkar 
Palau Robert 

De l'11 d'octubre al 3 de febrer

 

M'agrada A Teresa Carreras i a 21 mil més els agrada.
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L'exposició s'articula a partir de tres àmbits: Kosmos, Anthropos i Theos, conceptes
que apareixen a un dels llibres fonamentals per entendre el pensament del �lòsof, La
realitat cosmoteàndrica. En aquesta obra, de gran ressò i fondària, Panikkar sosté que
la realitat és formada per tres dimensions: la còsmica (la naturalesa), la humana
(l'ésser humà) i la divina (Déu). El pensador manté que cap d'aquestes dimensions és
superior a l'altra, i que en cada fragment de realitat és possible trobar-hi els tres
universos.

 

Traspassat a l'espai físic, a Kosmos Panikkar hi veiem la plasmació d'aquestes
dimensions: còsmica, humana i divina. A la primera, "Kosmos", hi trobem la
contemplació, l'art de mirar, visible en la terra, la creació, la comunitat. En aquest
sentit, destaquen les presències dels indrets que Panikkar va conèixer: de Montserrat
a Varanasi, passant pel Japó o el seu estimat Tavertet, punt neuràlgic de la seva
darrera etapa vital.

Kosmos Panikkar

https://www.youtube.com/watch?v=JiKH6z7ZZJ0
https://www.youtube.com/channel/UCN6RwzAcS7JxRbmKE-kJbXg
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'Kosmos Panikkar' | Palau Robert

Subscripció al butlletí (butlleti)
Rep les novetats d'El Temps al teu correu:

La segona sala és la dedicada, de manera molt extensa i precisa, a la biogra�a i l'obra
–biblioteca personal, llengües, viatges, reconeixement, en una obra que entenem com
el que és, de fonda petjada–, per arribar, �nalment, al darrer àmbit, que inclou una
sala de meditació on tots els visitants que ho desitgin poden descalçar-se i
seure a terra en silenci, tal com feia el propi mestre, en una de les dedicacions a les
quals hi va esmerçar més esforços.

 He llegit i accepto la Política de Privacitat (avis-legal)

Adreça electrònica ALTA

https://www.eltemps.cat/butlleti
https://www.eltemps.cat/avis-legal
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'Kosmos Panikkar' | Palau Robert

Precisament, aquest 2 de novembre, dia del centenari del naixement de
Panikkar, es posa a la venda el llibre-catàleg de l’exposició El món de Raimon
Panikkar: una mirada integradora, que es podrà adquirir a l’O�cina de Turisme i a les
llibreries. La publicació es presentarà durant el mes de novembre al Palau Robert.

 

Una obra excepcional i poc coneguda

Kosmos Panikkar té l'objectiu de difondre una obra "excepcional i poc coneguda",
escrita per un �lòsof que va aprofundir en temes com la interculturalitat, el
diàleg entre religions diverses i l’espiritualitat. Amb un discurs pedagògic i
creatiu, l'exposició reviu l'ànima del seu llegat i porta un debat d'alta volada a la
ciutadania.
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'Kosmos Panikkar' | Palau Robert

La mostra és una de les activitats programades amb motiu de l’Any Raimon
Panikkar (http://cultura.gencat.cat/ca/anyraimonpanikkar/inici/), la
commemoració del centenari del naixement del �lòsof que han impulsat la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, amb Ignasi Moreta com a
comissari. Xavier Serra Narciso i el mateix Moreta comissarien també la mostra,
organitzada per la Institució de les Lletres Catalanes i el Palau Robert.

Coincidint amb l’exposició, el Palau Robert i l’associació Casa de l’Ésser organitzen
el cicle de conferències “Viure el pensament de Raimon Panikkar”. Les properes dates
programades seran el 13 i 27 de novembre i l'11 de desembre, en l'horari de set de la
tarda a les nou del vespre, a la Sala d’Actes de les Cotxeres.

http://cultura.gencat.cat/ca/anyraimonpanikkar/inici/
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'Kosmos Panikkar' | Palau Robert

 

Subscriu-te (subscripcions) a El Temps i tindràs accés il·limitat a tots els continguts.
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