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‘Suburbe. Sota la ciutat’,
una mostra de propostes
avantguardistes
al CC Tecla Sala (av. de Josep
Tarradellas, 44) a l’espai Tepekale, seu del Taller Pubilla Kasas.
La mostra és, segons els seus
organitzadors, “un laboratori de recerca i difusió de propostes culturals marcades per una clara voluntat de transformació de la realitat a
través del desenvolupament i la dinamització de projectes col·lectius
d’intervenció en la societat des de
l’àmbit dels mitjans de comunicació
i de les diferents disciplines tècniques que s’hi vinculen”.
La primera mostra d’art Sota la
Ciutat va tenir lloc els mesos de juny
i juliol de l’any passat. Van participarhi més de 80 artistes, amb 150 reproduccions gràfiques de les seves
obres, exposades a andanes i vestíbuls d’onze estacions de Metro de
l’àrea metropolitana de Barcelona.
En aquest projecte participen
artistes de Barcelona i de les ciutats
veïnes “al voltant de propostes d’in-
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A Suburbe. Sota la ciutat és el titol
R de l’exposició itinerant que es
T podrà visitar fins al dia 30 d’abril

noves instal·lacions.
Les obres varen
ser selecciona des
per una convocatòria
que oberta a grups
diversos: professionals i estudiants de
diferents disciplines
–il·lustradors, escultors, redactors, poetes, pedagogs, publicistes i especialistes
en audiovisuals– i a
col·lectius com els
interns del Centre
Penitenciari de Quatre Ca mins i el s
alumnes del Centre
de Formació Laboral
per a disminuïts psíUna de les peces de ‘Suburbe’
quics Maregassa. Els
eixos temàtics eren:
La Ciutat sota l a
tervenció en diferents localitzacions
Ciutat, La Gran Boca i Naturalesa
públiques urbanes”.
Captiva. # C.G .
L’exposició actual recull una
mostra de les peces originals més
Web del Taller Pubilla Kasas
www.tpkonline.com
representatives acompanyada de
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Es pot veure a l’espai Tepekale del Tecla Sala fins al 30 d’abril

Momento del rodaje de ‘Tapas’

‘Tapas’ se estrena en
el Festival de Málaga
José Corbacho y Juan Cruz son sus autores
El largometraje Tapas, dirigido

C
por José Corbacho y Juan Cruz,
I
se estrenará el día 23 de abril
N
en el Festival de Málaga, un
E

certamen que abarca el cine
español inédito en largometrajes, cortometrajes y documentales.
Tapas, cuyo guión también está
firmado por los propios directores,
se rodó en L’Hospitalet y el centro
neurálgico del guión es el bar de
Lolo, un lugar real de la calle Comerç de Santa Eulàlia.
Según la presentación oficial del
festival, en Tapas, “varias historias

se entrelazan en un barrio de la
gran ciudad. El miedo a la soledad
de Mariano y Conchi, dos jubilados;
la esperanza y tristeza de Raquel,
mujer de mediana edad que vive
su amor vía Internet; la incertidumbre del futuro de César y Opo; o el
descubrimiento de Lolo de que hay
algo más que su bar a través de su
relación con Mao, su nuevo cocinero... La vida de un barrio de trabajadores en este guión lleno de ternura, comedia y amargura”.
Corbacho y Cruz forman parte
de la factoría El Terrat. # C. GÓMEZ

