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Albert Bayona i Gregorio Iglesias, ahir a Lleida abans de viatjar aquest mes a París amb les seues
obres.
magdalena altisent
j.b./r.b.
|
Lleida No resulta freqüent que un artista lleidatà inauguri exposició a París. I menys encara que siguin
dos els que coincideixin amb les seues mostres a la capital francesa. Albert Bayona i Gregorio Iglesias
seran els protagonistes aquest mes d’octubre d’aquesta casualitat artística. I no serà l’única, perquè
l’artista de Lleida i el de les Borges Blanques tenen un passat comú. Bayona va ser professor d’Iglesias a
l’Escola Municipal de Belles Arts de Lleida. De fet, hi continua impartint classes, ara al nou edifici de
l’escola situat al carrer de la Palma, batejada amb el nom de Leandre Cristòfol. Iglesias va voler recordar
ahir els vells temps i va visitar el seu antic mestre a Lleida per parlar del món de l’art i dels projectes
respectius. Entre aquests, les dos exposicions a París.
Gregorio Iglesias inaugurarà el 14 d’octubre una mostra pictòrica titulada Once I was a la galeria Janos de
la capital francesa a través d’una col·laboració amb la galeria Puntoaparte de Barcelona. El pintor de les
Borges hi mostrarà una àmplia selecció d’obres dels últims anys, així com algunes noves creacions.
L’exposició també servirà per presentar les seues pintures sobre paper i una petita sèrie d’escultures que

ha consagrat a un dels principals inspiradors de la seua obra, l’italià Giacometti. Bona part d’aquestes
obres les va presentar fa dos anys, a l’exposició que li va dedicar a Barcelona la Fundació Vila Casas.
D’altra banda, Albert Bayona participarà a partir d’aquest cap de setmana en la novena edició del festival
internacional Signes de Nuit, un dels certàmens més importants del món dedicat al cine artístic
experimental. De fet, des de fa un cert temps, Bayona està allunyat del pinzell, ja que es dedica a la
investigació audiovisual, un àmbit que li permet experimentar amb imatges i també amb sons i música
que compon ell mateix.
El festival parisenc, amb projeccions per tota la ciutat, té com a signe d’identitat la vida cultural nocturna
de la metròpoli. Aquest és el motiu del nom del certamen i que la majoria de les sessions se celebrin a la
nit i i a a la matinada.
Precisament Albert Bayona ha elegit un audiovisual titulat Nigth, de poc més de 5 minuts, que s’exhibirà
aquest divendres a la mitjanit a la Casa Heinrich Heine de la Ciutat Universitària.
El vídeo de Bayona, una variant de la instal·lació presentada l’any passat a la Panera, transmet com la
imaginació és capaç de crear escenes que només passen a la nit i ocultes als ulls.
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