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El Loop Festival de Barcelona, referent internacional del sector,
selecciona una obra d’Albert Bayona || L’artista combina el
llenguatge pictòric i l’audiovisual amb recursos digitals

ARTEXPOSICIÓ

Fotograma d’una de les videocreacions que presenta el lleidatà Albert Bayona al Loop Festival.

ALBERT BAYONA

J.B.
❘LLEIDA ❘Una peça audiovisual de
l’artista lleidatàAlbert Bayona
formarà part del programa del
Loop Festival 2014 de Barce-
lona, la gran cita anual del vi-
deoart internacional que s’in-
augura dijous vinent a la capi-
tal catalana i que es desenvo-
luparà fins al 7 de juny amb ar-
tistes, professionals i instituci-
ons de tot el món en un cen-
tenar d’espais.

El treball audiovisual de Ba-
yona formarà part de la progra-
mació City Screen, un apartat
en el qual galeries i espais ar-
tístics de Barcelona se sumen
al festival per completar el pa-
norama de la videocreació con-
temporània.

En concret, l’artista lleidatà
participarà en les propostes de
Loft 85, un nou espai de crea-
ció multidisciplinària situat al

denominat PobleNou Urban
District de Barcelona. Bayona
presentarà l’obra Equili-
brium/disequilibrium, una sèrie
de cinc composicions d’un mi-
nut cada una a partir de vídeos
que combinen com si es tractés
d’una sola pantalla el llenguat-
ge pictòric amb l’audiovisual
utilitzant diversos recursos di-
gitals. El treball inclou al final
una peça sonora de tres minuts
creada pel mateix Bayona a
partir de la manipulació d’ins-
truments musicals.

El periodista lleidatà Erik van
Hooft li va cedir els vídeos que
formen part d’aquest treball,
amb imatges tan diverses com
la guerra de l’Afganistan o la
justícia vista a través de la
càmera en el cas Millet, i l’ar-
tista els ha interpretat digital-
ment a partir del llenguatge pic-
tòric.

Videoart amb segell lleidatà
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Exhibeixen a Lleida l’origen de les cançons de pandero
❘ LLEIDA ❘ La sala d’exposicions
dels serveis territorials de Cul-
tura a Lleida va inaugurar ahir
la mostra itinerantCançons de
pandero, del Museu Etnològic

de Barcelona, sobre l’origen i
el present d’aquestes interpre-
tacions populars a càrrec de do-
nes, presents a finals del XIX i
principis del XX al pla de Llei-

da. Dolors Sistac, estudiosa del
gènere, va participar en la in-
auguració, amb l’actuació mu-
sical d’Heura Gaya i Ester Gar-
cia.

CARRERAMULTIMÈDIA

De la pintura al videoart
❚ Albert Bayona ha evolucionat
des de la pintura i el gravat als
80 fins al videoart en l’última
dècada.

Carrera internacional

❚ Les seues obres s’han vist al
Festival de Nova York el 2010,
en els actes de Marsella Capital
Europea de la Cultura 2013 o a
l’exposició internacional en lí-
nia TheWrong Biennale.

LaPanera

❚ L’Arts Santa Mònica inaugura-
rà demà el Loop Festival amb
una exposició sobre la creació
audiovisual a Catalunya, amb
presència del Centre d’Art La
Panera de Lleida.

Representants dels equipaments museístics de Lleida.

POLÍTICACULTURALREUNIÓ
AJUNTAMENT DE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ Representants de
l’Associació deMuseus de les
Terres de Lleida iAran, que
reuneix onze museus de Po-
nent, van participar ahir a
Tàrrega en una jornada so-
bre bones pràctiques d’aten-
ció al públic en equipaments
patrimonials, que va impar-
tir Joaquim Queralt, presi-
dent de l’Associació de Pro-
fessionals deTurisme de l’Ad-
ministració Local de Catalu-
nya.

Durant la cita, tècnics i ges-
tors van adquirir coneixe-

ments per millorar l’atenció
als usuaris, tant de forma pre-
sencial com virtual. Les ha-
bilitats per comunicar i adap-
tar el discurs a diferents ne-
cessitats així com per utilit-
zar els suports adequats van
ser alguns dels continguts.

Es va insistir per exemple
en el concepte de “gestors
del moment de la veritat”,
basat en la capacitat d’in-
fluència que té el personal en
contacte amb el públic a l’ho-
ra de generar satisfacció en-
tre els visitants.

Trobada de treball
d’onzemuseus de Lleida

Suspenen el debat a l’IEI sobre laMancomunitat

❘ LLEIDA ❘ L’Institut d’Estudis Ilerdencs va anunciar ahir la
suspensió per problemes d’agenda dels participants del de-
bat entorn del centenari de la Mancomunitat de Catalunya
previst per dijous vinent a la tarda i que havia de comptar
amb la presència dels presidents de les quatre diputacions
catalanes.

Guissona obre divendres les activitats del ’7lletres’

❘ GUISSONA ❘ La biblioteca de Guissona inaugurarà divendres
que ve (19.00 h) l’exposició 7olors de Llibre, que donarà ini-
ci a les activitats de la novena edició del premi literari 7lle-
tres, que aquest any culminarà el 5 de juliol al castell de Con-
cabella amb el lliurament del guardó. L’exposició és una mos-
tra de set artistes de la Segarra sobre les olors d’encens, cen-
dra, cera, boira, foc, terra i llibres.

El cantant d’Obeses, al Campus Rock Lleida

❘ LLEIDA ❘ El cantant i guitarristaArnauTordera, carismàtic lí-
der del grup Obeses, impartirà un taller de composició de
cançons en la desena edició del Campus Rock Lleida, del 2
al 6 de juliol a l’escola L’Intèrpret.Toni Xuclà (Menaix aTruà),
Jimmy Piñol (Lax’n’Busto) i Joan Pau Chaves (Els Pets,Oh
Happy Day!) també formaran part del professorat. Inscrip-
cions i informació a campus-rock.com.

Quadres deMari CarmenGuiu a la sala de l’Arnau

❘ LLEIDA ❘ La sala d’exposicions de l’hospitalArnau deVilano-
va de Lleida exhibeix fins dissabte vinent una selecció d’obres
de la pintora Maria Carmen Guiu. Els quadres, en tècniques
com l’oli, el pastel o l’acrílic, se centren en la naturalesa com
a motiu principal.

La UdL dedica avui una jornada al poeta Jordi Jové

❘ LLEIDA ❘ La sala de juntes de la facultat de Lletres de la UdL
acollirà avui (12.00 h) la presentació del llibre Les hores obli-
dades, en una jornada dedicada al poeta lleidatà Jordi Jové
(1954-2003).Al Cafè delTeatre (20.00 h) se celebrarà una
lectura de poemes del desaparegut autor.


