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Art per a tots els públics al Centre La Panera

• L ’espai cultural acull la primera mostra procedent íntegrament d’un fons privat
El Centre d’Art La Panera presenta fins al 8 d’octubre les exposicions
“Jetztzeit (el temps d’ara)” i “L’esquena
de l’àngel”, ambdues a partir de
les obres que formen part del jove
col•leccionista privat de Santander
conegut amb el pseudònim de CV Colección. Es tracta de la primera mostra

Les exposicions de CV
Colección, “Jetztzeit (el
temps d’ara)” i “L’esquena
de l’àngel”, es poden veure
fins al 8 d’octubre
que acull el centre cultural contemporani procedent íntegrament d’un
fons d’art privat. “Jetztzeit” parteix
de la carta astral del col•leccionista i a
“L’esquena de l’àngel” s’aborda la modernitat històrica.
També es podrà veure fins al 8 de setembre el projecte “Galeria&Ediciones

Exposició “Jetztzeit (el temps d’ara)”. © J. V. Pou-La Panera

Ginkgo (1989-1998)”, que vol retre un
homenatge a aquesta galeria que al
llarg de 10 anys va treballar els llibres
d’artista. La Panera també oferirà fins
al 6 d’octubre l’exposició “Taps, cubs,
dits”, una mostra que pretén donar a
conèixer les tècniques d’impressió i
l’estampació.

Finalment, l’exposició “A ningú no
li agrada el dolor per a si mateix, o el
busca i desitja tenir-lo, a penes perquè
és dolor”, que es podrà veure fins al 6
d’octubre, és un projecte expositiu
on-line que ha estat pensat per donar
a conèixer el fons i les activitats del
Centre de Documentació. •••

Homenatge a Esteve Cuito a l’Escorxador

• E s posa el nom de l’actor i dinamitzador cultural lleidatà al pati del teatre
Abans de la Festa Major de Maig,
Lleida va retre homenatge a l’actor i dinamitzador cultural lleidatà Esteve Cuito posant el seu nom al pati del Teatre
de l’Escorxador. El paer en cap, Àngel
Ros, va descobrir amb la vídua i la filla
de Cuito la placa que llueix el seu nom,
en un acte emotiu en què es va recordar la figura de l’actor, desaparegut
l’estiu passat, en el qual van participar
alumnes de l’Aula de Teatre i nombrosos representants de grups teatrals.

el món del teatre, ja que s’hi troba el
Teatre de l’Escorxador i l’Aula Municipal de Teatre, i que és un lloc idoni per
homenatjar un home referent en les
arts escèniques de Lleida. Durant l’acte
es va destacar la participació de Cuito

en les diferents entitats a les quals estava vinculat i el seu sentit de l’humor.
Esteve Cuito (1944-2012) va ser actor
i dinamitzador cultural, molt compromès i implicat amb la vida cultural
a la ciutat. •••

El paer en cap, acompanyat
de la vidua i de la filla
de l’emprenedor del món
teatral, descobreix la placa
commemorativa
L’alcalde va ressaltar el vessant
d’actor, de promotor de grups i
d’emprenedor del món teatral d’Esteve
Cuito i va afegir que l’espai simbolitza

Emotiu descobriment de la placa dedicada a l’actor. © H. Sirvent
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