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El TPK inicia el nou curs
coincidint amb el 30è aniversari
L’exposició del col·lectiu Meno Parkas, a la Tepekale, obre el centre de difusió i formació artística
El Taller Pubilla Kasas (TPK)
torna a obrir les portes aquest
mes de setembre a totes les
persones interessades a apropar-se al món de l’art. Enguany,
el centre de creació i formació
artística inicia el nou curs, coincidint amb el 30è aniversari,
amb l’exposició del col·lectiu
lituà Meno Parkas, al Tepekale i
la participació del TPK al projecte internacional REDline’07 i a
la conferència Migration of Art:
Challenges, Perspectives, Urgent
Points que es celebrarà a Kaunas,
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El TPK projectarà, des del
mes de setembre i fins
l’abril del 2008, una sèrie

L’apunt

Lituània. La valoració d’aquests 30
anys és molt positiva, “ja que el taller s’ha consolidat com a centre de
formació i difusió artística”, explica
el director del TPK, Agústín Fructuoso. L’oferta formativa comprèn el taller de Tepekuchos, el grup infantil,
per a infants de 6 a 12 anys, en el
qual es treballen els diferents llenguatges contemporanis i tècniques

gabriel cazado

En el decurs d’aquests
30 anys , el Taller
Pubilla Kasas s’ha
consolidat com a centre
de formació i punt de
referència de l’art
contemporani

L’exposició Solstici’07 mostra els treballs dels alumnes del TPK

artístiques d’una manera entenedora i divertida. Aquest any s’oferiran
també cursos multimèdia d’edició
gràfica i de vídeo digital, així com
cursos multidisciplinars en els quals
s’investigarà la interrelació de les

arts visuals amb d’altres disciplines
artístiques. El projecte TPK, a més
d’acollir a artistes amb un llenguatge propi ja desenvolupat inclou la
possibilitat d’accedir a un espai en
règim de residència amb la condició

de mostrar als alumnes el seu procés creatiu. El 30è aniversari del TPK
serà present durant el curs amb una
sèrie d’exposicions que culminaran
el 2008 amb el projecte Xcèntrics.
# vanessa teixidor

d’activitats emmarcades
en el 30è aniversari del taller. S’encetarà l’espai d’experimentació sonora Tepekalesound, dirigit per
Agustín Martínez, en el
qual cada mes s’oferirà
un concert de música con
temporània, que obrirà
Wade Mathews i Reuben
Radding, el pròxim 27 de
setembre. El mes de novembre es presentarà el
projecte de l’artista Benxamín Álvarez, sobre la
memòria històrica.
A principis d’any es
presentarà la revista Tepekale Inventariat, espai
de creació i pensament
contemporani . També
es faran les III Jornades
ARTT (Acte de Recuperació Tecla Tepeka).
Tancarà el cicle d’activitats commemoratives
del TPK l’exposició d’espais de creació, producció
i difusió, en la qual participaran artistes d’arreu
de l’Estat i d’Europa.

