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EL 9 NOU

CULTURA

Videos de vocació

Els alumnes del taller
de policromia exposen
a la Capella Sant
Corneli de Cardedeu

Deu creadors presenten els treballs que fan fora la feina en una mostra de Roca Umbert

Cardedeu
Granollers

Les projeccions es van fer al pati de Roca Umbert

de natació.
Jordi Clusella i Marcos
Ruiz van enfocar els seus
treballs en les seves vacances. Mentre Clusella va
optar per la platja, les bicis
i l’ambient idíl·lic de qualsevol jove en ple estiu, Ruiz
va triar Londres i altres destinacions de les seves vacances de l’estiu del 2009.
Prisma Films de la Garriga
es va decantar pel surf i,
amb una música molt moguda, va presentar un dia de
surf on les onades protagonitzaven la major part del
treball. Boris Zapata Films,
en canvi, va presentar un
treball de gran experimen-

tació titulat Lluita de galls,
on els colors i la composició
d’imatges n’eren els trets
essencials.
Per la seva banda, els granollerins Vicenç Viaplana i
Jordi Ribó, aquest acompanyat d’Oriol Casas, també
van deixar la seva petjada en
aquesta mostra. Viaplana va
presentar la Barcelona del
Raval, la Boqueria i les conegudes Rambles. El fotògraf
Ribó va gravar-se durant
un entrenament de la Mitja
Marató i portava una mini
càmera enganxada a la panxa
mentre es dirigia als espectadors gravant-se en un mirall.
Aquesta mostra audiovisu-

al contemporània va acabar
amb la participació de Gerard
Franch, que va presentar un
vídeo en blanc i negre on un
grup de nois ballaven i reien
en motiu del Cap d’Any. Un
dels vídeos més originals
va ser el de Jordi Vidal que
va transportar al públic a la
capital anglesa, Londres. Una
noia presentava cada lloc de
la ciutat amb un paper blanc
on sortia el nom de la plaça,
monument, parc o indret on
estaven.
La nit de divendres a Roca
Umbert va continuar amb
l’espectacle de teatre de carrer de Circ Pànic, L’home que
perdia els botons.

Quiet Band
Project actua al
Miramecres, a
Granollers
Granollers

El cicle de música Miramecres, al restaurant El Mirallet de Granollers, continua
aquesta setmana amb l’actuació de Quiet Band Project.
La formació està integrada
per Francesc Vidal (saxo alt),
Joan Vidal (bateria), Adrià
Plana (guitarra) i Aleix Forts
(contrabaix). El concert es
farà dimecres a 2/4 de 10 del
vespre a la terrassa d’estiu
del restaurant.

RAMON FERRANDIS

Viatges, impressions, particularitats del dia a dia
i diferents visions de tot
allò que ens envolta van
ser el punt de partida dels
treballs audiovisuals que
es van presentar divendres
al vespre al pati de Roca
Umbert Fàbrica de les Arts
de Granollers. Aquesta Mostra de creació audiovisual
contemporània del Vallès
Oriental s’emmarcava en
la programació d’Obert x
Vacances que porta a terme
l’equipament durant aquest
mes de juliol.
Els 10 treballs van ser
realitzats per professionals
del vídeo i la fotografia
amb la intenció de mostrar
al públic els seus treballs
fora de l’horari laboral.
Consistia en un conjunt
d’experimentacions amb la
càmera que donaven com a
resultat un seguit de moviments, plans i perspectives
diferents al que s’està acostumat a veure a qualsevol
pel·lícula o projecció audiovisual.
La mostra va començar amb una projecció de
Marina Estopiñan, on els
espectadors veien la majoria d’imatges des de la perspectiva d’una càmera oberta
i penjada a l’espatlla. Arian
Botey, per la seva banda,
va centrar el treball en un
total de 1.000 fotografies on
les protagonistes eren dues
nenes que feien un curset

BERTA MARTÍ

Clara Martínez

La Capella Sant Corneli de
Cardedeu mostra fins al 24
de juliol els treballs realitzats pels alumnes del taller
de policromia i tècniques
pictòriques. D’altra banda,
els alumnes dels cursos
del Casal Doctor Daurella
presenten una exposició de
ceràmica al jardí del Museu
Arxiu Tomàs Balvey. Les
peces d’aquesta mostra han
estat fetes pels alumnes del
curs d’infants i adults, i han
estat cuites amb la tècnica
del raku. A la mostra de la
Capella de Sant Corneli es
poden veure els treballs que
al llarg del curs han anat
realitzant els alumnes, fent
servir diferents tècniques,
com la pintura a l’oli, policromia i retaule, daurat,
pintura sobre seda i cotó, i
tècniques sobre vidre, fusta
i metall.

El dibuixant Joan Vizcarra, a la Granja Escola de Palautordera

Fotògrafs de Montornès exposen a Can Xerracan

Santa Maria de P.

Montornès del Vallès

El dibuixant i caricaturista de la revista El Jueves, Joan Vizcarra, va ser dijous
a la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera, on va dibuixar desenes
de caricatures dels nens i nenes d’entre 3 i 14 anys que participen en el casal
d’estiu. Un dels objectius del casal és, precisament, sensibilitzar i potenciar
la capacitat artística dels joves. Per això, l’Escola d’Animació de Plastilina de
Barcelona, dirigida pels germans Lagares, ha fet un curs de plastilina.

La sala Can Xerracan de Montornès del Vallès va inaugurar divendres al vespre una exposició col·lectiva de diversos fotògrafs del municipi. En la mostra, que es podrà visitar fins al 29 de juliol, hi participen Antonio Carballo,
Eduardo Amorós, Francesc Feliu, Iván Collado, M. Teresa Cuadras, Míriam
Rubio, Ruth Gómez, Segis Gómez i Sílvia Jordán. Les imatges tracten totes el
tema de Montornès.

Dilluns, 18 de juliol de 2011

