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CULTURA

L’hospitalenc Invernot exposa
per primera vegada al Barradas
´Reflexions´ és el nom que dóna títol a la mostra de 21 quadres a l’oli
Reflexions és el nom de la
exposició de l’artista hospitalenc Felipe Alba Invernot,
que exposa per primer cop al
Centre Cultural Barradas fins
al 4 de juliol. Es tracta d’una
mostra que engloba una part
de l’obra del pintor dels últims 4 anys.
El contingut i la tècnica dels
quadres queden representats per
tres etapes marcades per l’ús i la
compaginació del blanc i el negre, i del color. Els 21 olis que conformen la mostra són retrats que
l’artista ha anat fent segons la seva experiència personal i prenent
com a font l’àmbit que l’envolta,
amics, familiars i sobretot una part
dedicada a l’autoretrat. Segons
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Una part de l’exposició de Felipe Alba Invernot

Com cada any, el Taller Pubilla Kasas exposa els treballs dels seus alumnes al

L’apunt

Centre Cultural Tecla Sala,
sota el títol res. clar. solstici’04. D’altra banda, al Barradas s’exposen, fins al 21
de juliol, els treballs dels
alumnes de primària a Tepekas i Quindereques. L’art
contemporarni a l’escola.
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Invernot (així és com signa les seves obres) “l’autoretrat és un dels
millors exercicis per a un pintor, ja
que ets el teu propi model”. El retrat com a mitjà d’expressió i com
a mirall d’un mateix i de la societat que ens envolta.
El pintor s’ha format en centres de pintura, entre els quals figura el Taller Pubilla Kasas, i ha
cursat estudis a la Universitat de
Belles Arts de Barcelona. Invernot
és professor de secundària i compagina aquesta activitat professional amb l’artística. # BEATRIZ

El bar musical Depósito Legal celebra el dinovè aniversari amb el festival Petit Format DL 19. Del 7 al 10 de juliol actuaran diferents bandes que formen part de l’actual panorama independent.
El festival comptarà amb un
important cartell de bandes musicals consolidades en l’àmbit estatal i amb d’altres propostes
més personals sorgides a L’H.
Electric Barbarella, Neva, Fine,
Top Models són alguns dels grups
que actuaran al festival, a més de
dj. Precisament, la Salamandra
col·laborarà en l’aniversari amb
una sessió amb els dj de les dues
sales.
També hi haurà una exposició
titulada 19 anys de la millor música on es podran veure les portades dels millors 19 discos des
de l’obertura del local, i una sèrie
de projeccions audiovisuals que
s’hi relacionen amb elles.
Depósito Legal va néixer en
temps de la movida madrileña i
tot i que aquella realitat era molt
llunyana, “la inauguració del bar
va participar, d’alguna manera, de
la ingent il·lusió d’aquells anys”,
diuen els responsables del local.
Afegeixen que el local té voluntat
“de servir de plataforma per a
tots els que volen utilitzar el seu
espai per expressar-se”.
Tot i que l’eix central és la
música, en aquests 19 anys la sala també ha estat oberta a exposicions de fotografia, arts plàstiques i pintura. També s’han organitzat festes temàtiques, com la
presentació del cd Waves of Mutilation, dels Pixies, la festa d’homenatge al programa La Bola de
Cristal o les sessions de música
electrònica que es realitzen l’últim dijous de cada mes, Depotrònic. # PILAR GONZALO
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Les obres d’Invernot són
la visió de la realitat que
envolta l’artista,
processant aquesta
realitat a través del
llenguatge de la pintura

La sala
Depósito
Legal celebra
el seu 19è
aniversari

Exposició Tepekas i Quindereques

SANCHÍS

Viatgeteca, cinema i cursets,
tot per a la joventut
Les activitats organitzades per
als joves s’intensifiquen amb
l’arribada del bon temps i la finalització per a molts del curs.
Punts informatius per a les vacances, cursets, excursions, cinema són algunes de les accions programades per l’Espai
Jove, la Regidoria de Joventut
i altres organismes.
La Viatgeteca d’Estiu s’ha
instal·lat ja a la Biblioteca
Central Tecla Sala fins al 30 de juliol per oferir assessorament personalitzat sobre possibles destinacions de vacances. El servei dispo-
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sa d’una sala d’autoconsulta amb
carpetes que contenen informació classificada per destinacions
turístiques, tipus d’allotjament,
esports, guies de viatge, mitjans
de transport i consells pràctics. El
servei es completa amb accés
gratuït a Internet perquè tothom
pugui oganitzar-se un viatje a la
seva mida.
També s’han programat cursos de formació gratuïts durant el
mes de juliol als centres culturals
de la ciutat. L’Espai Jove ofereix un
total de cinc cursos relacionats
amb les noves tecnologies de la

informació i quatre sessions informatives al voltant de temes que
interessen especialment la gent
jove.
Al juliol també hi haurà cinema amb la butaca a la fresca. L’1
de juliol es projectarà Días de
fútbol, als jardins de la Biblioteca
Can Sumarro; el 8, Crueldad intolerable, a l’exterior del CC Tecla
Sala; el 15, En la ciudad, també
al Tecla Sala, i el dia 21, Todo lo
demás, a L’Hospitalet Nord. # R .
Per a més informació:
www.espai-jove.net
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Organitzades per l’Espai Jove i la Regidoria de Joventut

La Viatgeteca està a la Biblioteca Central Tecla Sala

