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

Videoart amb segell lleidatà
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
J.B.

❘ LLEIDA ❘ Una peça audiovisual de
l’artista lleidatàAlbert Bayona
formarà part del programa del
Loop Festival 2014 de Barcelona, la gran cita anual del videoart internacional que s’inaugura dijous vinent a la capital catalana i que es desenvoluparà fins al 7 de juny amb artistes, professionals i institucions de tot el món en un centenar d’espais.
El treball audiovisual de Bayona formarà part de la programació City Screen, un apartat
en el qual galeries i espais artístics de Barcelona se sumen
al festival per completar el panorama de la videocreació contemporània.
En concret, l’artista lleidatà
participarà en les propostes de
Loft 85, un nou espai de creació multidisciplinària situat al

denominat PobleNou Urban
District de Barcelona. Bayona
presentarà l’obra Equilibrium/disequilibrium, una sèrie
de cinc composicions d’un minut cada una a partir de vídeos
que combinen com si es tractés
d’una sola pantalla el llenguatge pictòric amb l’audiovisual
utilitzant diversos recursos digitals. El treball inclou al final
una peça sonora de tres minuts
creada pel mateix Bayona a
partir de la manipulació d’instruments 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’artista els ha interpretat digitalment a partir del llenguatge pictòric.

CARRERA MULTIMÈDIA

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 línia The Wrong Biennale.

Representants dels equipaments museístics de Lleida.

Trobada de treball
d’onze museus de Lleida
❘ TÀRREGA ❘ Representants de
l’Associació de Museus de les
Terres de Lleida i Aran, que
reuneix onze museus de Ponent, van participar ahir a
Tàrrega en una jornada sobre bones pràctiques d’atenció al públic en equipaments
patrimonials, que va impartir Joaquim Queralt, president de l’Associació de Professionals deTurisme de l’Administració Local de Catalunya.
Durant la cita, tècnics i gestors van adquirir coneixe-

ments per millorar l’atenció
als usuaris, tant de forma presencial com virtual. Les habilitats per comunicar i adaptar el discurs a diferents necessitats així com per utilitzar 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’influència que té el personal en
contacte amb el públic a l’hora de generar satisfacció entre els visitants.

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

EXPOSICIÓ CULTURA POPULAR

Suspenen el debat a l’IEI sobre la Mancomunitat
❘ LLEIDA ❘ L’Institut d’Estudis Ilerdencs va anunciar ahir la
suspensió per problemes d’agenda dels participants del debat 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’
ÒSCAR MIRÓN

❘ GUISSONA ❘ La biblioteca de Guissona inaugurarà divendres
que ve (19.00 h) l’exposició 7olors de Llibre, que donarà inici a les activitats de la novena edició del premi literari 7lletres, que aquest any culminarà el 5 de juliol al castell de Concabella amb el lliurament del guardó. L’exposició és una mostra de set artistes de la Segarra sobre les olors d’encens, cendra, cera, boira, foc, terra i llibres.

El cantant d’Obeses, al Campus Rock Lleida
❘ LLEIDA ❘ El cantant i guitarrista Arnau Tordera, carismàtic líder 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. Inscripcions i informació a campus-rock.com.

Quadres de Mari Carmen Guiu a la sala de l’Arnau
❘ LLEIDA ❘ La sala d’exposicions de l’hospital Arnau de Vilanova 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.

Exhibeixen a Lleida l’origen de les cançons de pandero

La UdL dedica avui una jornada al poeta Jordi Jové

❘ LLEIDA ❘ La sala d’exposicions
dels serveis territorials de Cultura a Lleida va inaugurar ahir
la mostra itinerant Cançons de
pandero, del Museu Etnològic

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

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

da. Dolors Sistac, estudiosa del
gènere, va participar en la inauguració, amb l’actuació musical d’Heura Gaya i Ester Garcia.

