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Centre teatral El Polvorí de Gardeny

• Espai de creació per a professionals de les arts escèniques
El nou Centre de Creació d’Arts Escèniques de Lleida, que durà el nom d’El
Polvorí de Gardeny, promourà la creació, la producció i la formació, alhora
que esdevindrà un indret de trobada i
de reflexió entorn de la cultura. El Polvorí de Gardeny, situat a l’espai de l’antiga
discoteca d’hivern del complex d’oci, és
previst que obri les portes el pròxim setembre després que es facin unes obres
d’adaptació de les sales, en les quals
s’invertiran 110.000 euros.
La primera fase del centre tindrà una
planta baixa de 580 m2 i una altra de
superior de 340, malgrat que quedaran disponibles uns altres 700 m2 per
a una futura segona fase. Els principals
eixos de treball seran convertir-se en
un espai de creació, amb el foment i
l’acompanyament dels processos creatius dels professionals de la cultura, especialment de les arts escèniques. Un
altre dels punts forts del centre serà un
espai de coworking, on professionals de

El projecte del nou centre es va presentar a l’antiga discoteca del Larida d’hivern. © H. S.

El Polvorí ocuparà l’antiga
discoteca d’hivern del
complex d’oci de Gardeny

diversos sectors culturals compartiran
espai i també idees, projectes, coneixements i experiències. Així mateix, oferirà
espais de residències i programes de
formació per a professionals i promourà
laboratoris de creació artística. •••

Exposició “IN&OUT” de Xavi Menós

• Sobre una vuitantena de desfilades de moda internacionals
L’exposició “IN&OUT, Instants de moda”
està obtenint una excel·lent acollida de
públic. La mostra aplega gairebé 160
fotografies sobre una vuitantena de
desfilades de moda de 25 disse-nyadors
internacionals que s’integren en la proposta cultural del fotògraf i comunicador lleidatà, Xavi Menós. L’exposició restarà oberta fins al 19 de maig a l’antiga
església de Sant Martí, al Centre Històric.
La mostra, que recull cinc anys
de treball del fotògraf lleidatà a les
passarel·les de Nova York i París,
s’estructura en quatre parts diferenciades en què destaquen, en primer
lloc, fotografies relacionades amb el
backstage i els moments abans d’una
desfilada. Seguidament es passa a una
segona part de fotografies amb clarobscurs, una zona amb instantànies de
la darrera col·lecció del dissenyador
Óscar de la Renta i, finalment, fotografies sobre la màgia de Josep Font i
DelPozo. També s’hi exposa un disseny
original de Delpozo i 3 vestits de Carolina Herrera..

El paer en cap, diferents regidors i la comissària de l’exposició, amb el fotògraf lleidatà. © H. S.

El fotògraf lleidatà aporta fotografies
sobre les desfilades de moda, algunes
impreses en gran format, de dissenyadors internacionals com 3.1 Philip Lim
Alexander Wang, Altuzarra, Belstaff,
Calvin Klein, Carolina Herrera, Chanel,

DelPozo, DKNY, Donna Karan, DVF, Elie
Saab, Giambattista Valli, Marc Jacobs,
Marchesa, Michael Kors, Óscar de la
Renta, Prabal Gurung, Proenza Schouler,
Rodarte, Thakoon, Tory Burch, Ungaro i
Valentino. •••
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