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El lleidatà Albert Bayona i la seua videocreació sobre el tren d’alta velocitat i la seua acció sobre el paisatge.

ALBERT BAYONA

J.B.
❘ LLEIDA ❘ L’artista lleidatà Albert
Bayona participarà demà diven-
dres en una projecció de video-
art a la localitat francesa de La
Ciotat, al costat de Marsella, en
el marc de les activitats que es
porten a terme en aquesta ciu-
tat com a Capital Europea de la
Cultura 2013. Una videocrea-
ció de Bayona formarà part
d’una mostra cinematogràfica
internacional sota el lema Le
TGV en 50 secondes o, el que
és el mateix, films artístics de
menys d’un minut amb el tren
d’alta velocitat com a protago-
nista.

El vídeo de l’artista lleidatà,
titulat TheTrain, pertany a una
sèrie de videocreacions que ha
realitzat en els últims anys amb
el títol genèric de Paisatges al
jardí. “La filmació tracta el te-
ma de la transformació del pai-
satge i el medi rural per l’acció
humana i, en aquest cas concret,
el tren d’alta velocitat n’és un
clar exemple en la nostra actu-
al societat”, afirma Bayona.

L’artista ha presentat anteri-
orment alguns vídeos d’aques-
ta sèrie en certàmens com el
Festival Loop de Barcelona, a la
galeria Wedding de Berlín i al
Centre d’Art i Natura (CDAN)
d’Osca.Ara, el seu vídeo ha es-
tat seleccionat per participar en
aquesta mostra del programa de
la Capital Europea de la Cultu-
ra 2013 juntament amb video-
creacions d’altre mig centenar
d’artistes de diversos països.

Videoart de Lleida a Europa
L’artista Albert Bayona, en una projecció a Marsella, Capital Europea de la
Cultura 2013 || Amb un vídeo sobre el tren d’alta velocitat i el paisatge

ART ESTRENA

Aquesta iniciativa —en el marc
d’un ampli programa amb més
de 400 activitats de la capitali-
tat cultural europea a Marsella
i els seus voltants— sorgeix del
projecte d’homenatge als ger-
mans Auguste i Louis Lumière
i el seu curtmetratge de tot just
50 segons Arribada d’un tren a
l’estació de La Ciotat, que es va
convertir l’any 1895 en la pri-
mera pel·lícula de la història de
l’art.

LESCLAUS

L’artista. Albert Bayona (Lleida, 1954), artista visual, promotor cul-
tural i professor de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol de Lleida, s’ha en-
dinsat en els últims anys en el terreny de la videocreació i les noves
tecnologies. Ha compost fins i tot la música per als seus vídeos.

El projecte. El film The Train, seleccionat per l’organització dels ac-
tes de Marsella Capital Europea de la Cultura 2013, s’emmarca en una
sèrie del videoartista lleidatà titulada Paisatges al jardí sobre la trans-
formació del paisatge i el medi rural per l’acció humana.

Alejandro Sanz opta
a 4 Grammys Llatins

MÚSICA

❘ LOS ANGELES ❘ Alejandro Sanz,
amb quatre nominacions, i
Mala Rodríguez i PabloAlbo-
rán, amb tres, lideren la llista
d’espanyols nominats per a la
14a edició dels Grammy Lla-
tins, que s’entregaran en una
festa el 21 de novembre a Las
Vegas.

Final del Cua
d’Estiu a Fondarella

ESPECTACLES

❘ FONDARELLA ❘ Fondarella clau-
surarà aquest cap de setma-
na el festival Cua d’Estiu amb
Improvisto’s Krusty Show
(demà, 22.00 h) a Cal Com-
belles, i amb el concert dra-
matitzat Arrels i memòria
(dissabte, 22.00 h) a Cal Ros.

Sporadik Brass
clausura avui el
Festival de Rialp

MÚSICA

❘ RIALP ❘ El quintet de metall i
percussió Sporadik Brass, for-
mat per músics de l’Orques-
tra Julià Carbonell, posarà
avui el colofó al Festival de la
Vila de Rialp amb un concert
a l’església d’aquesta locali-
tat del Pallars Sobirà (19.00
h, 6 €). Interpretarà un reper-
tori de bandes sonores de
pel·lícules com West Side
Story, La vida és bella o Ci-
nema Paradiso.


