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Quatre mostres
a La Panera
El Centre d’Art La Panera
presenta del 18 de maig
al 8 d’octubre l’exposició
conjunta “Jetztzeit (el
temps d’ara)” i “L’esquena
de l’àngel”, en què es reivindica la importància
del col•leccionisme en
la supervivència de l’art
contemporani i el rol
del col•leccionista en la
definició del seu fons,
d’acord amb la pròpia
experiència vital i del
context.
Del 18 de maig al 8
de setembre s’exposa
“Galería&Ediciones
Ginkgo
(1989-1998)”,
que va ser un projecte
portat a terme per Mitsuo Miura i Arturo Rodríguez a Madrid durant
una dècada, del 1989
fins al 1999.
A “Taps, cubs, dits”, que es
pot veure del 18 de maig
al 6 d’octubre, a partir
d’una selecció de projectes artístics es poden
conèixer les diferents
tècniques d’estampació.
Es descobrirà què es pot
dibuixar amb tintes de
colors utilitzant diferents
motlles: segells, vegetals, fustes, etc. També
es podrà participar en
un taller en què es faran
impressions sobre paper,
cartó o teixits. “A ningú
no li agrada el dolor per
a si mateix, o el busca i
desitja tenir-lo, a penes
perquè és dolor”, una
exposició on line que es
pot veure del 18 de maig
al 6 d’octubre, mostra
una sèrie d’elements de
difusió que reutilitzen els
canals de comunicació
com a suports per a les
mateixes propostes. •••
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Mostra tecnològica d’estalvi d’aigua i energia
Dins del programa innovador de divulgació científica “Ciutat del futur. Ciència o ficció?”,
el diumenge 2 de juny tindrà lloc la Mostra tecnològica d’estalvi i d’eficiència energètica
a la llar (estalvi d’aigua i energia) i d’agricultura sostenible. L’activitat gratuïta es desenvoluparà a la plaça de Sant Joan de 10.00 a 14.00 h.
D’altra banda, la Regidoria de Medi Ambient i Horta organitza el diumenge 9 de juny
la festa de celebració del Dia Internacional del Medi Ambient al Parc de la Mitjana per
desè any consecutiu. La matinal festiva, bàsicament adreçada als infants, estarà plena
d’activitats com ara tallers, jocs de tot tipus, escenificació de contes, visites guiades,
etc. dirigides a apropar als lleidatans i les lleidatanes les bones pràctiques ambientals i
a promoure l’estalvi d’energia, la producció de residus, l’aprofitament de recursos naturals, l’estalvi d’aigua i la conservació de la biodiversitat.
A més, el dissabte 15 de juny, de 20.30 a 22.30 h, tindrà lloc l’ecodescoberta “A la Mitjana
també es fa fosc” adreçada a tots els públics. Quan arriba el vespre la Mitjana canvia els
seus colors, olors i sons i acull una agitada activitat dels seus habitants nocturns –amfibis, cuques de llum, ocells, ratpenats, etc.–.
Durant la visita guiada els participants gaudiran d’aquesta transformació tot passejant
per dins el parc. Per prendre part a l’activitat, cal fer la inscripció prèvia a la Regidoria de
Medi Ambient i Horta, al telèfon 973 70 04 55 o al web http://sostenibilitat.paeria.cat. •••

VISITA A CA L’ARTISTA
El Teatre Municipal de l’Escorxador organitza el divendres 31 de maig l’activitat “Visita
a ca l’artista... anem a FiraTàrrega”. Dins els Laboratoris de Creació de FiraTàrrega els
participants assistiran a un work in progress d’una de les companyies seleccionades a la
Fira 2013. A més, el dijous 6 de juny s’ha programat l’activitat “Visita a ca l’artista... anem
a veure els locals de La Baldufa, el Xip Xap i Zum Zum”. Aquesta visita a la seu de les
companyies teatrals lleidatanes és prèvia a la representació de “La vida dels espectacles
i dels seus protagonistes”, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de setembre. Per participar en
aquesta activitat cal inscriure’s al telèfon 973 27 93 56. •••
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MÚSICA A L’AUDITORI I AL
CAFÈ DEL TEATRE

Solennes de Confessore”, una música
d’un geni per a la reflexió.

La programació del mes de juny de
l’Auditori Enric Granados acull el dijous 6 de juny, a les 20.30 h, l’actuació
de la pianista Yuka Bepu (foto). Dins
del cicle Ricard Viñes, l’artista japonesa interpretarà les obres “Jeux d’eau”,
de Ravel; “Ballade No.2”, de Liszt; “10
peces de Romeo i Julieta”, de Prokofiev, i “Triana”, d’Albéniz. L’artista s’ha
format amb Takayo Takahashi, Shoko
Sugitani i Yu Kakuno.

Dins de l’Aplec Modernista de Ponent, el Cafè del Teatre acollirà el
dijous 23 de maig, a les 19.30 h,
l’espectacle “Jordi Fornas i la construcció de la gràfica de la cultura
catalana dels 60”. El divendres 24 de
maig, a les 22.00 h, actuaran Mossèn
Bramit Morera i els Morts i el conjunt
Badabadoc, amb la col•laboració de
Carles Belda, que interpretaran èxits
de la nostra música a ritme caribeny.

Dins del cicle coral Antoni Pujol, el
diumenge 9 de juny, a les 19.00 hores, l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i el Cor
de Cambra de l’Auditori Enric Granados representaran “Mozart. Vesperae

Finalment, en el marc de CurtCircuit 2013, el divendres 31 de maig
actuaran Andrea Motis (veu, saxo i
trompeta), Joan Chamorro (contrabaix i saxo), Mar Martín (piano) i Eva
Fernández (veu i saxo). •••

La galeria Espai Cavallers acull fins
al 8 de juny l’exposició “Carmen Giraldez”. Gairebé des dels seus inicis,
la línia de treball de l’artista s’ha
centrat en l’ésser humà, en la figura
com a motiu estètic i en l’ésser en si
mateix. En aquesta exposició continua investigant aquest tema inesgotable, que a l’artista li segueix
atraient amb la mateixa intensitat.
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Carmen Giraldez a
l’Espai Cavallers

En aquesta mostra, al voltant de
30 peces hi ha diversos focus temàtics diferenciats, units, sota el fil
de l’experiència personal. Els temes
mitològics, la simbologia dels jocs
d’atzar i el món “custom”, la novel•la
de Carrol “Alícia al país de les Meravelles” i altres contes. També inclou
unes quantes teles de símbols més
personals i potser menys accessibles. •••

ACTIVITAT FAMILIAR

“Animals amb missatge”. El Consorci del Turó de la Seu
Vella organitza, dins del cicle d’activitats familiars “Al Turó
amb la família”, visites adaptades als infants. Amb el títol d’“Animals amb missatge” els dies 25 i 26 de maig, a
les 11.30 h, s’ha programat una visita dinamitzada amb
tablet/joc de pistes adreçada a les famílies amb nens i
nenes de 8 a 16 anys. Visitar la Seu Vella amb una tablet
permetrà als participants apropar-se als personatges i els
animals fantàstics que la decoren, amb tot detall. Centaures, dracs, sirenes... i tot el significat que amaguen per a
l’home medieval. Cal reservar al telèfon 973 23 06 53. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

29

