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Art. El TPK fa 39 anys que es dedica a la formació, creació i difusió de les arts visuals i el pensament contemporani a L’Hospitalet

E

l TPK Art i Pensament Con
temporani té oberta l’oferta de
cursos i tallers per a 2015/16
per continuar consolidant, després
de 39 anys, un espai de creació i
pensament multidisciplinar per a tot
hom. En aquest sentit enguany ofe
reixen un taller de nens, Tepekutxos,
a partir de 6 anys, els dimarts i dijous
de 18 a 19.30h, amb classes de di
buix, pintura volum, gravat i animació.
També hi ha un taller per a adults
de formació contínua en horari de
tarda on s’adquireixen nocions de

Arts escèniques

El Centre Catòlic
acull espectacles
de màgia i teatre
La nova iniciativa s’adreça a nens i
nenes de 4 a 14 anys i ofereix repre
sentacions de mini màgia amb mags
com Joaquín Matas i Isaac Jurado i
també teatre amb Heidi, La rateta
que escombrava l’escaleta i El Llibre
de la selva. El cicle s’allargarà fins al
maig i els dies 14 i 28 de novembre,
a les 18h s’escenificarà La Blancaneus i els 7 nans. Les entrades es
poden adquirir a 9 euros a www.co
detickets.com i al Catòlic. y

Cicle de Tardor

Pessics de Ciència
fa una exposició de
fotos a Instagram
Dins de les activitats que s’organit
zen en la 20a Setmana de la Ciència
i de l’Any Internacional de la Llum, fins
al 31 d’octubre es poden fer fotogra
fies i penjar-les a Instagram amb l’eti
queta #anyllumlh. Les imatges han
de tenir com a tema principal la llum
i s’exposaran al Centre Cultural Sant
Josep des del 12 de novembre fins a
l’11 de desembre. Instagram és una
de les plataformes que difonen la fo
tografia i permeten compartir-la. y

Llibres

L’H Confidencial
rep 74 originals
de novel·la negra
El Premi Internacional de Novel·la Ne
gra L’H Confidencial ja ha tancat la
desena edició on s’han presentat 31
originals procedents de Catalunya;
36, de la resta d’Espanya, i 7, d’ar
reu del món. El premi, convocat per
l’Ajuntament de L’H i Roca Editorial
el promou la Biblioteca la Bòbila i es
lliurarà el 9 d’abril amb una dotació de
12.000 euros. La novel·la serà publi
cada a la col·lecció Roca Criminal. y

tècnica i conceptes. En nivells supe
riors hi ha tallers de gravat i fotografia.
El Taller Pubilla Kases també
s’adreça a les escoles i instituts amb
Tepekas i Quinderekes, l’Art Contem
porani a l’Escola, tallers de gravat,
visites guiades a les exposicions
de la Tepekale i als tallers d’artistes
residents.
La Tepekale és un espai d’expo
sicions i projectes del TPK, on es
presenten obres d’altres col·lectius
i artistes. També s’hi fan presenta
cions, les darreres són el llibre i la

performance de Marc Egea i Agustí
Martínez; la novel·la de Pere Norrés i
el catàleg de l’exposició a Granollers
d’artistes residents del TPK. El Taller
també té un espai dedicat al so con
temporani, la TepekaleSound.
“Anem a poc a poc, però per ar
ribar molt lluny i els intercanvis inter
nacionals i les exposicions en les que
participem són cada cop més interes
sants, com per exemple enguany hi
som a les Biennals de Venècia i Lió”,
diu Agustín Fructuoso, director del
Taller Pubilla Kases. y
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El Taller Pubilla Kases
comença un nou curs

Obra de Jorge Legrá, exposada durant la mostra Solstici 2015

