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Cañizares actua
a l’Auditori
La programació de gener
de l’Auditori Enric Granados inclou l’actuació del
grup mallorquí Antònia
Font (divendres 18, a les
21.00 h), que presentarà
el nou disc “Vostè és aquí”.
El diumenge 20, a les
19.00 h, el guitarrista flamenc Juan Manuel Cañizares, acompanyat de
l’Orquestra Simfònica del
Vallès, oferirà l’obra “Cañizares: de Berlín a Aranjuez”. L’artista interpretarà
“El amor brujo”, de Manuel de Falla; “Catalonia”,
d’Isaac Albéniz, i “Concierto de Aranjuez”, de Joaquín Rodrigo. Cañizares és
guitarrista, músic i compositor i ha guanyat guardons prestigiosos com
ara el Premi Nacional de
Guitarra o el Premi de la
Música. Ha estat el primer
i únic guitarrista flamenc
convidat per l’Orquestra
Filharmònica de Berlín,
amb qui va interpretar el
“Concierto de Aranjuez”,
ha col·laborat durant 10
anys amb Paco de Lucía
i ha compartit escenaris i
gravacions amb grans artistes com Enrique Morente, Camarón de la Isla, Serrat, Alejandro Sanz, etc.
El Quartet Teixidor presentarà el divendres 25, a
les 20.30 h, el disc “Celestino Vila de Forns. Música
de Cambra”.
En el marc dels Moments
musicals: Cicle de concerts familiars, que organitza l’Orfeó Lleidatà, el
dissabte 26, a les 19.00
h, tindrà lloc el concert
“Cordes grillades”, a càrrec del Quartet Brossa i
La Botzina. •••
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El Centre d’Art La Panera ofereix art per al mòbil
El Centre d’Art La Panera acull del 10 de gener al 24 de febrer l’exposició “Art Mòbil”.
L’aplicació per a iPhone de La Panera disposa de l’apartat “Art Mòbil”, que inclou una
peça exclusiva creada per a aquest suport. Es tracta, doncs, de peces pensades expressament per utilitzar un iPhone com a suport, una nova proposta de La Panera amb la
qual es convida diferents artistes a elaborar una obra per a aquest suport tecnològic.
L’objectiu és oferir un art mòbil per al mòbil, obres que l’espectador es pugui endur vagi
on vagi. A la vegada, es pretén que l’espectador tingui l’oportunitat de descobrir noves
creacions artístiques d’una manera diferent de l’habitual. En aquesta mostra es podran
veure aquestes peces mitjançant diferents gravacions en vídeo.
“Ignacio Uriarte, Eternal labyrinth, 2011”. L’artista convida a interactuar amb la seva
peça de manera que un es pot perdre en un laberint sense fi, recorrent-lo d’un extrem
a l’altre. “Juan López, Glassgate, 2012”. Segueix la idea de l’exposició presentada a La
Panera “A la derriba”, en què s’obrien els murs del centre i es podia veure què hi havia a
l’exterior. En aquest cas, es pot “trencar” la pantalla de l’iPhone i veure què s’amaga darrere.“ Marina Núñez, Worlds inside, 2012”. Les imatges del món que l’usuari triï d’entre
les seves fotografies es descompondran en les seves partícules integrants o es construiran a partir d’elles. En aquesta aplicació es veurà com cada fragment del món —un
retrat, un paisatge, un objecte, etc.— constitueix un micromón, una amalgama —de
sobte inestable— de partícules microscòpiques que rememoren àtoms, molècules,
cèl•lules, microorganismes, etc. •••

“SEQÜÈNCIES”, A L’ESPAI CAVALLERS

Fins al 28 de febrer es pot veure a la galeria Espai Cavallers l’exposició col•lectiva “Seqüències” amb obra original i obra gràfica dels artistes Pep Fajardo, Núria Guinovart,
Xavier Gosé, Mercè Humedas, Pau Humedas, Gregorio Iglesias, Antonio López, Didier
Lourenço, Javier Mariscal, Magí Puig, Perico Pastor, Gerard Rosés, Joaquín Ureña i Julio
Vaquero.
Els artistes, de prestigi reconegut, interpreten des de la seva perspectiva una seqüència
repetitiva, sigui de temàtica, de temporalitat o de context. •••
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LLIBRE I ART AL MORERA

A la sala d’exposicions temporals del
Museu d’Art Jaume Morera es pot
veure del 17 de gener al 10 de març
la mostra “Passant pàgina. El llibre
com a territori d’art”. És una exposició d’art contemporani feta de llibres
que s’articula al voltant del llibre com
a manera d’expressió artística, que
actualment manté una important
vigència entre artistes i creadors gràfics contemporanis.
En aquesta mostra el visitant pot
conèixer l’evolució de les arts visuals
contemporànies a partir de tota
mena de llibres d’artista, una interessant selecció d’obres de creadors
com Jean Dubuffet, Antoni Tàpies,
Sol Lewit, Joan Brossa, Miralda, Miquel Barceló, Jaume Plensa, Carlos

Pazos, Perejaume, Javier Peñafiel
o Jordi Mitjà, entre molts d’altres.
L’exposició també reuneix obres
paradigmàtiques de la producció
d’aquesta última dècada, especialment dels darrers cinc anys, i inclou
referències claus a obres fetes entre
els anys 1960 i 1970.
El llibre d’artista és una obra d’art.
Sorgeix com a manera d’expressió
plàstica a la segona meitat del segle
XX, moment en què els artistes més
avantguardistes decideixen servir-se
del llibre, que paradoxalment és un
format literari molt tradicional, com a
instrument per a la seva ruptura amb
l’art anterior. És un fenomen concentrat a Barcelona i a Catalunya, però
amb connexions amb ciutats com
Londres, Brussel·les i Berlín. •••

El Cafè del Teatre acollirà del 23 de
gener al 24 de febrer l’exposició
“Retro Spectiva”, de l’artista Cazares, retrospectiva que comprèn
obres del període 1995-2008.
L’entrada a la mostra és gratuïta.
El dibuixant de còmics i dissenyador Josep Maria Cazares va publicar les seves primeres vinyetes al
Callejón i posteriorment va publicar a la revista “El Víbora” i els diaris “Segre” i “Nou Diari”. En el camp
de la i·lustració ha treballat per a
l’Editorial Planeta, Mamagraf, Man,
Jazzology i La Confidencial. Ha impartit cursos de còmic i il·lustració
i ha participat en més de quaranta exposicions col·lectives i individuals. És autor de tres àlbums
còmics (“El secret de la diadema”,
“Memòria d’un estiu” i “La caiguda
de Lleida, 300 anys”) i ha publicat la
novel·la gràfica “El Nord”. •••
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Exposició de Cazares
al Cafè del Teatre

TEATRE

Representacions a l’Escorxador. La programació de
gener del Teatre Municipal de l’Escorxador és la següent:
- Dissabte 19, a les 18.00 h. Teatre familiar. “El patufet
valent”, amb Talia Teatre.
- Dijous 24, a les 21.00 h. “Sé de un lugar”, amb Prisamata.
Premi Butaca Millor Espectacle Petit Format 2012.
- Dissabte 26, a les 18.00 h. Teatre familiar. “”El vestit nou”,
amb Xip Xap.
- Diumenge 27, a les 12.00 h. Teatre familiar. “”El vestit
nou”, amb Xip Xap. •••
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