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Artistes lleidatans per Europa

Albert Bayona presenta una videocreació al Festival d’Arts Digitals d’Atenes
|| Joanpere Massana triomfa amb una mostra individual a Palerm
albert bayona
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❘ Lleida ❘ Els artistes lleidatans Albert Bayona i Joanpere Massana demostren amb les seues
creacions que l’art no té fronteres. Els seus noms es troben
de forma periòdica en festivals
artístics, fires i galeries d’art de
tot Europa. En el cas de Bayona, especialitzat en els últims
anys en l’art audiovisual, ho té
més fàcil, ja que les seues propostes poden “transportar-se
a través de les xarxes digitals”.
Les seues videocreacions ja són
habituals en certàmens internacionals. D’aquesta manera,
del 19 al 22 de maig, una de les
seues singulars propostes videogràfiques participarà al Festival d’Arts Digitals d’Atenes, a
Grècia. Es tracta d’un dels seus
últims projectes, que es titula
Cosmonaut, una creació digital
de cinc minuts en la qual ha utilitzat material cinematogràfic
procedent d’arxius a internet
sota llicències sense drets d’autor. El remuntatge, en el qual
pot veure’s un plató en què un
astronauta camina lentament,
sense saber exactament què fer
en aquest espai fins que finalment acaba seient, serveix a l’artista per satiritzar precisament
les composicions digitals. Els
seus últims treballs també van
poder veure’s en el marc d’una
selecció de videoartistes espanyols al festival Playground AV
de Viena, celebrat del 28 d’abril
a l’1 de maig.
D’altra banda, l’artista de
Ponts Joanpere Massana acaba
d’estrenar-se amb una exposició
individual a Palerm, a Sicília,
on tornarà aquest pròxim estiu
en una mostra col·lectiva arran
de l’èxit de les seues pintures a
la XXS Gallery de la ciutat italiana. Una selecció de les seues
obres va poder veure’s també
el mes de febrer passat a la fira
d’art internacional de Karlsruhe, a Alemanya.

Nova sessió de
‘Parem taula’
amb Capdevila,
Sanjuan i Batlle
❘ lleida ❘ La segona edició del
cicle Parem taula. Cuina, vi
i literatura d’autor, organitzat per l’Escola d’Escriptura
de Lleida, oferirà demà la
segona sessió al restaurant
Romeu de Lleida a partir de
les 20.00 hores. En aquesta
ocasió, hi participaran els
escriptors Montse Sanjuan
(El misteri del bressol buit),
Llorenç Capdevila (Pacte de
silenci) i Eduard Batlle (Suite
borgenca).
Aquestes trobades estan
pensades perquè els autors
comparteixin les seues experiències amb els lectors i
seguidors al voltant d’un sopar a base d’un menú pensat
especialment per a l’ocasió.
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Una imatge de l’últim projecte visual d’Albert Bayona, ‘Cosmonaut’, que podrà veure’s a Atenes.
joanpere massana

Premi de La Caixa
per a una navarresa
❘ madrid ❘ Londres después
de ti és la novel·la sobre les
relacions a distància i l’inici
d’una nova vida a l’estranger
amb què la navarresa Jara
Santamaría, de 26 anys, ha
aconseguit el premi literari
La Caixa de novel·la juvenil,
en la quarta edició.
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Julio Iglesias, Artista
Llegendari a l’Àsia

Joanpere Massana, primer per la dreta, en la seua exposició a la galeria XXS de Palerm, a Sicília.

❘ madrid ❘ La fundació Asia-Pacífico de Marcas distingirà
Julio Iglesias amb el trofeu
d’or de 24 quirats d’Artista
Llegendari. En anys anteriors, van aconseguir aquest
títol Nelson Mandela, Harrison Ford, Hillary Clinton,
Steve Jobs o Schumacher.
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arts escèniques teatre

Tàrrega estrena demà la comèdia ‘Al i Oli’,
amb Josep Minguell i Mingo Ràfols
acn

❘ Tàrrega ❘ Els actors Josep Minguell i Mingo Ràfols estrenaran
demà al Teatre Ateneu de Tàrrega (22.00 h) –en el marc de
la festa major– la comèdia Al i
Oli, l’adaptació de The Sunshine
Boys de Neil Simon, el mateix
autor de L’estranya parella. Es
tracta d’una peça agredolça que
reflexiona sobre l’amistat i el
pas del temps i que tindrà a la
capital de l’Urgell la seua estrena nacional.
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La sinopsi de l’obra versa sobre la parella d’actors còmics
formada per Al Lewis i Oliver
Clark, més coneguda com Al i
Oli, que van omplir teatres durant més de 40 anys. Avui dia ni
es parlen, però una oferta televisiva els reunirà de nou en una
clàssica comèdia sobre el món
de l’espectacle i l’amistat. Les
seues irreconciliables desavinences i les típiques picabaralles
de l’ofici busquen fer saltar espurnes i provocar les rialles dels

espectadors. Minguell, nascut i
resident a Guimerà, va afirmar
que suposa “una satisfacció”
tornar a Tàrrega amb un muntatge que també s’encarrega de
dirigir. Per la seua part, Ràfols
va lloar els recursos que la capital de l’Urgell dedica al teatre, amb una programació contínua durant tot l’any. L’obra,
que ahir van assajar, passarà per
diferents punts de Catalunya i
arribarà a Barcelona el febrer
del 2017.

Els actors de la comèdia ‘Al i Oli’, a l’assaig d’ahir a Tàrrega.

