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LLIURAMENT DEL
3r PREMI D’ARTS
ESCÈNIQUES A
LA COMPANYIA
LA CÒNICA /
LACÒNICA

L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, ha
lliurat el 3r Premi d'Arts Escèniques Lleida
2002 a la companyia guanyadora, La
Cònica/Lacònica. Les representants de la
companyia Mercè Gost, de Sant Sadurní,
i Alba Zapater, de Lleida, han rebut el
guardó pel projecte Las aventuras de la
extraña pasajera en: de una habitación a
otra, un treball de creació i recerca
d’ombres combinat amb disciplines
artístiques com música o escultura, etc.
La dotació del premi és de 12.000 euros,
que s'han d'invertir en la producció de
l'espectacle del qual s'ha presentat el
projecte. A més, els ajuntaments adherits
a Transversal-Xarxa d'Activitats Culturals

d’interès
TALLERS DE TEATRE DE
L’AULA MUNICIPAL
L'Aula Municipal de Teatre de Lleida
ha preparat per a aquesta temporada
diferents tallers d'interpretació. Del
3 de febrer al 28 d'abril, la coreògrafa
Núria Selvas conduirà el curs "Dansa
i col·locació actoral". Del 5 de febrer
al 28 d'abril, Jesús Marco farà un
curs d'acrobàcia teatral.
Del 4 de febrer a l'1 d'abril, el director
teatral Ricard Boluda impartirà el taller
"Laboratori actoral". Del 3 de febrer
al 7 d'abril, l'estilista Cèlia Pagès farà
el curs "Maquillatge i caracterització".
El dramaturg Felip Gallart impartirà
del 8 de febrer al 9 d'abril un taller
d'escriptura teatral. Del 17 de febrer
al 19 de març Jordi Basora, actor
i professor de l'Institut de Teatre de
Barcelona, farà un taller de mim.

i Aula Municipal de Teatre. Carrer
de Roca Llaurador, 4. 973 26 83 18

Un espectacular muntatge de la companyia La Cònica/Lacònica.

es comprometen a contractar l'espectacle
guanyador.
En el mateix acte, l'Ajuntament de Lleida
ha atorgat dos ajuts econòmics a la
producció de dos espectacles teatrals:
Els recicladors, de la companyia El Sidral,

i Duo, de la companyia Alaigua Teatre.
L'objectiu d'aquests ajuts és donar suport
als projectes de creació escènica per a
les companyies de la ciutat. L'onzena
edició de la Mostra d'Arts Escèniques ha
tingut 22 companyies participants,
procedents de tot l'Estat espanyol.

JOSEP GUINOVART
REP LA MEDALLA
MORERA 2002 PER
LA SEVA DILATADA
TRAJECTÒRIA
ARTÍSTICA
Josep Guinovart ha estat el guanyador
de la Medalla Morera 2002, que atorga
el Patronat Municipal d’Art Jaume
Morera. El jurat va decidir atorgar el
guardó a aquest artista “atenent a la
repercussió de la seva obra a Lleida i
comarques, a la dilatada trajectòria
artística i a la projecció assolida per la
seva obra en el panorama nacional”. El
premi consisteix en una medalla amb
l’efígie del pintor Morera, l’organització
d’una exposició antològica, l’edició d’un
catàleg de l’exposició i 3.606 euros.
Des de l’any 1982 han estat distingits
amb la medalla els artistes Albert Coma
Estadella (1982), Àngel Jové (1984),
Benet Rosell (1986), Jaume Minguell

(1988), Antoni Abad (1990), Perico
Pastor (1992), Leandre Cristòfol (1994),
Ernest Ibàñez (1996), Joaquim Ureña
(1998) i, finalment, Rosa Siré (2000).
Per mitjà d’una convocatòria pública,
qualsevol persona física o jurídica,
especialment les entitats artístiques i
culturals de Lleida i les seves comarques,
pot proposar el nom dels artistes que
cregui mereixedors del premi.
LA PAERIA/febrer 2003
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ANIMAC VOL
DONAR A CONÈIXER
ELS SECRETS
DE L’ANIMACIÓ
ENTRE
ELS ESCOLARS

Un fotograma del film brasiler Castelos de vento, que es podrà veure en aquesta edició.

Una altra de les novetats d'enguany és
que Animac dedicarà un espai a nous

MUR DE DISSENY
PER A LA PLAÇA
DELS JARDINS
D’ERNEST LLUCH
L'alumna de l’Escola Municipal de Belles
Arts Anna Berga Salvía ha estat la
guanyadora del concurs convocat per
la Paeria per al disseny del mural que
s'instal·larà a la plaça dels Jardins
d ' E r n e s t Ll u c h , a c t u a l m e n t e n
construcció, situada a l'avinguda Alcalde
Areny de la ciutat.

creadors que vulguin introduir-se en el
món de l'animació. La Primera Jornada de
Presentació de Projectes servirà als autors
interessats per mostrar els seus treballs
i per donar-los a conèixer a representants
de productores, distribuïdores i televisions.
Cal recordar que la mostra disposa en
aquesta edició d’una nova directora, Isabel
Herguera, especialista en animació que
ha impartit classes a la prestigiosa escola
d'animació de Calarts, a Los Angeles
(EUA).

La iniciativa neix de la col·laboració
d'alumnes del col·legi Maristes en el
programa de Disseny de noves places i
espais públics. La Paeria va posar en
marxa el programa per tal que els infants
participessin en el disseny dels nous
espais urbans. El disseny d'aquesta peça
ornamental es va encarregar als alumnes
del Cicle Superior d'Arts Aplicades al Mur
de l'Escola Municipal de Belles Arts, que
han presentat 11 propostes.
Les dimensions del mural que lluirà la
nova plaça dels Jardins d'Ernest Lluch

La programació de la mostra se centrarà
en l’exhibició de pel·lícules d’animació,
sense oblidar les seccions habituals de
l'Animac-Menú, un servei de vídeo a la
carta amb centenars de títols; l'Animac
Bla-Bla, una trobada per a creadors; la
secció Projectes, o l'Animac-Mòbil, una
selecció itinerant dels millors films
d’Animac.
Per obtenir més informació de l'Animac
2003 es pot consultar la pàgina web
www.animac.info.

seran 3 metres d'alçada i 60 metres
de longitud. El mur –seguint la idea
que van aportar els infants en el seu
dia d’incloure una cascada d'aigua–
tindrà una làmina d'aigua en continu
moviment
La nova plaça té una superfície total
de 7.025 metres quadrats, comptarà
amb un ampli espai dedicat a jardí i
gespa i amb una zona de jocs infantils
de 2.425 metres quadrats. Recentment
s’ha procedit a la plantació de l’arbrat
que lluirà la plaça.
LA PAERIA/febrer 2003
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La Mostra Internacional d'Animació de
Lleida, Animac, aposta en la seva setena
edició per introduir-se als centres escolars
mitjançant tallers d'animació. El projecte
vol fer arribar als més menuts els secrets
de l'univers de les tècniques d’animació.
Aquesta iniciativa, que es fa amb la
col·laboració del Canal 33, es concretarà
també en 15 curts animats. Animac tindrà
lloc del 20 al 23 de febrer.

