
La creació del lleidatà Albert 
Bayona arriba a Los Angeles
Participa en la mostra ‘WOW.18’ juntament amb 
125 artistes procedents de 30 països diferents
L’artista Albert Bayona 
i la seva obra ‘Darrere 
la benzinera’ han estat 
seleccionats per a participar 
en la mostra ‘WOW.18’ de 
Los Angeles.

Lleida
REDACCIÓ
La peça de videoart de l’artista 
lleidatà estarà exposada al To-
rrance Art Museum de Los Ange-
les fins al 14 d’octubre en el marc 
de la mostra WOW.18. Aquesta 
es va iniciar el 21 de juliol i pre-
senta un programa amb més 125 
artistes de 30 països. Bayona ha 
estat seleccionat en el programa 
WOW.05 on també participen els 
artistes Thomas Lisle, Frances-
ca Fini, Lucas Nanini, Dee Hood, 
Masa Hilcisin i Roland Wagner, 
entre altres.
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El sisè cicle CastellSerà de Nit, 
que arrenca avui i s’estendrà fins 
al 30 d’agost, tindrà com a grans 
protagonistes la música, el teatre 
i el circ. Dins la línia constant de 
recerca de millores, el cicle s’en-
cararà cap a un públic més fami-
liar. Així ho va manifestar durant 
la presentació, l’alcalde del mu-

nicipi, Marcel Pujol, qui també va 
assegurar la qualitat de tots i ca-
da un dels espectacles. La progra-
mació, concebuda com un seguit 
d’espectacles –un total de sis– de 
petit format, arrenca avui amb la 
preestrena de la peça teatral As-
teroid, de Campi Qui Pugui. Dis-
sabte arribarà la música amb el 

concert de cloenda del  Curs de 
Cant de Castellserà i seguirà el 
dijous 9 amb el recital de música 
barroca del Duo Bruyères, format 
per Isabel Serra (flauta) i Andrès 
Moya (piano).

El dia 16 actuarà el grup Fus-
tegueres & Moretti, encapçalat 
per Ramon Martí (guitarra) i Jor-
di Morera (violoncel). El circ serà 
protagonista el dia 23 amb l’es-
pectacle Ni cap ni peus de la com-
panyia Circ Vermut. CastellSerà 
de Nit tancarà amb The incredible 
box, una peça teatral de la com-
panyia catalana La Tal.

La Música, el teatre i el circ 
seran els grans protagonistes 
del sisè CastellSerà de Nit

FOTO: Diputació / El programa vol centrar-se en el públic familiar

La lleidatana Olga Olivera-Ta-
beni i l’italià Marco Noris han 
estat els dos guanyadors de 
les beques Art i Natura a la 
Creació, uns ajuts que con-
voquen anualment de for-
ma conjunta el Centre d’Art 
la Panera, el Centre d’Art i 
Natura de Farrera i el Centre 
d’Art i Naturalesa d’Osca per 
tal de promoure la investi-
gació i la creació en el camp 
de les arts visuals. El jurat 
format per Cèlia del Diego, 
directora de la Panera; Juan 
Guardiola, director del Cen-
tre d’Art i Naturalesa d’Osca 
i Pere Bascones, president 
dels Amics del Centre d’Art i 
Natura de Farrera, ha atorgat 
la beca a Olivera-Tabeni per 
l’obra Una florista desobe-
dient (al Pallars) i a Noris per 
La entrega. Acto I: el tiempo 
y el espacio. L’any passat, els 
guanyadors van ser Joan Pa-
llé i Estíbaliz Sádaba.

Beques Art 
i Natura a la 
Creació per a 
una lleidatana 
i un italià
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