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El Museu d’Art Jaume Morera ja ha obert les portes a la
seva nova seu provisional situada a l’edifici del Casino
Principal. Després de gairebé 32 anys, la pinacoteca ha
abandonat l’edifici del Roser en espera de la inauguració
del futur Museu d’Art de Lleida, previst al costat del
Centre d’Art Contemporani La Panera.
Fins que el nou espai museístic sigui una realitat, s’ha
habilitat l’edifici del Casino per exhibir la col·lecció
permanent d’obres d’art. La sala Leandre Cristòfol,
situada a la planta baixa de l’immoble que dóna a
l’avinguda Blondel, acull les exposicions temporals que
organitza el museu. El Museu Morera obre amb la mostra
d’obres de la col·lecció dedicades al paisatge a través
del temps, que s’aniran renovant de manera periòdica.

La sala ha obert amb la mostra “Paisatges”, amb fons de la pròpia col·lecció.

El Museu d’Art
Morera obre les
portes a la nova
seu del Casino

El projecte museològic i constructiu del Museu d'Art de
Lleida començarà a construir-se al final del 2007 al
terreny annex al Centre d'Art Contemporani La Panera,
al carrer Sant Martí. El nou Museu Morera permetrà
duplicar els espais dedicats a les exposicions permanents
i temporals, quintuplicarà la capacitat de magatzem i, a
més, s’inclouran nous serveis, oficines per a administració, un auditori amb capacitat per a 150 persones, una
cafeteria i una botiga. El nou edifici del Museu d'Art de
Lleida i el Centre d'Art Contemporani La Panera quedaran
units per un vestíbul que els connectarà verticalment.
L’objectiu del museu serà proporcionar a la ciutat una
institució pública destinada a la conformació, conservació,
estudi i difusió de manifestacions artístiques.
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Exposició sobre
el pianista i
compositor
Ricard Viñes

El tinent d’alcalde Xavier Sàez va presentar l’exposició a Barcelona.

Nova cita amb
el millor cinema
llatinoamericà
Lleida, la capital catalana
de la cultura, té del 23 al 30
de març una gran cita amb
la millor cinematografia de
parla hispana: la Mostra de
Cinema Llatinoamericà. La
13a edició del festival oferirà una acurada selecció
dels millors llargmetratges
de ficció, documentals i
curts fets en aquests darrers anys a Llatinoamèrica.

ha programat un ampli ventall d’activitats paral·leles
com ara exposicions fotogràfiques, concerts musicals i presentacions de llibres, entre altres actes.

La Mostra s’estructurarà per
mitjà de les seccions habituals –oficial, homenatges
i retrospectives, publicitat,
escoles de cinema i nous
creadors, Zona de culte– i

Els films de la Mostra
s’exhibiran a 5 espais de la
ciutat: Fundació “la Caixa”,
Espai Funàtic, Teatre Principal, Universitat de Lleida
i Cafè del Teatre.

D’altra banda, el festival
comptarà amb la presència
de destacats convidats del
món del cinema i de la cultura en general.

El Museu d’Art Jaume Morera acollirà del 16 de març
al 6 de maig una exposició
de petit format titulada
“Descobrint Ricard Viñes, el
pianista de les avantguardes”, en la qual el visitant descobrirà un personatge singular del segle XX. La
mostra s’exhibirà a la sala
d’exposicions temporals.
L’exposició representa una
revisió de l’obra i la figura
del pianista i compositor Ricard Viñes i Roda (Lleida,
1875-Barcelona, 1943). Per
mitjà de fotografies, quaderns de partitures, objectes
personals, documents, retalls de diari, cartells de concerts, dibuixos, cartes i retrats, s’aprofundeix en la
trajectòria del músic des de
diferents vessants, com ara
la seva significació com a
intèrpret i la renovació del
llenguatge musical, les relacions que estableix amb els
artistes de l’època (músics,
pintors, literats, etc.) a París,
la seva vida espiritual i el

seu vincle constant amb la
ciutat de Lleida. A més, durant el recorregut de la mostra el visitant podrà escoltar
peces que formen part de
l’univers de Ricard Viñes,
que inclouen altres músics
com Mompou, Granados i
Falla, entre d’altres, i un enregistrament històric de
l’autor lleidatà interpretant
obres de compositors coetanis. Paral·lelament a
l’exposició, es faran un seguit d’activitats en col·laboració amb altres institucions
de la ciutat com també visites guiades per al públic en
general i per als escolars.
Viñes, a la Pedrera
Abans d’arribar a Lleida,
l’exposició “Descobrint Ricard Viñes, el pianista de
les avantguardes” va estar
oberta al públic del 7 de febrer al 4 de març a la Pedrera de Barcelona, en la que
va ser la primera activitat de
la Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007 fora de
les Terres de Ponent.

21

