14

CULTURAlapaeriagener2011

ELS ARTISTES UREÑA I
PASTOR EXPOSEN FINS
AL 31 DE GENER. © H. S.

Ureña i Pastor exposen a l’Espai Cavallers
La Galeria Espai Cavallers 31/33
acollirà fins al 31 de gener l’exposició “Cara a cara”, integrada
únicament per aquarel·les dels artistes lleidatans Joaquim Ureña i
Perico Pastor.
Ambdós artistes presenten peces
de petit i gran format, la majoria
inèdites i fetes expressament per

a aquesta mostra, que tenen en
comú una visió natural de la realitat.
Pastor ha pintat un seguit d’obres
inspirades en el poeta lleidatà
Màrius Torres. A més, també s’hi
podran veure pintures on dominen
les formes del cos humà, especialment les femenines, i paisatges. De
les obres d’Ureña destaquen dues

peces de gran format, alguna
aquarel·la relacionada amb Lleida i
peces de temàtica diversa vinculada amb els seus darrers treballs,
en què el tractament de la llum i
els colors són la seva prioritat.
L’horari d’obertura de la galeria és
de dimarts a dissabte, d’11.30 a
13.30 h i de 17.30 a 20.30 h.
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Concert
inaugural del
150è aniversari
de l’Orfeó
Lleidatà a
l’Auditori
EL CONCERT VA
TENIR LLOC L’11 DE
DESEMBRE.
© ORFEÓ LLEIDATÀ

“Sons de Nadal. Cap als 150!” és el
títol del concert inaugural dels actes de celebració del 150è aniversari
de l’Orfeó Lleidatà, que va tenir lloc
l’11 de desembre a l’Auditori Enric
Granados. En el tradicional concert
de Nadal de l’entitat hi van participar les corals infantils i de joves, el

Cor de l’Orfeó Lleidatà i l’Orquestra
de l’Escola de música de l’Orfeó.
L’Orfeó Lleidatà, fundat el 1861, ha
organitzat una àmplia programació
d’actes per celebrar l’efemèride.
Cal destacar l’inici dels tràmits per
donar el nom de l’entitat a un carrer

de Lleida, la participació del Cor i
l’Orquestra de Cambra de l’Orfeó
Lleidatà en els actes institucionals
de la Diada de Catalunya 2011 al
parc de la Ciutadella de Barcelona
o el concert conjunt de l’Orfeó Lleidatà i l’Orfeó Català al Palau de la
Música i a l’Auditori Enric Granados.

