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CULTURA

17 de setembre del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Festival. Amb actuacions, xerrades, mercat de disseny i taules rodones

Del 26 al 30. Barcelona Gallery Weekend

Un cap de setmana
d’art contemporani

El mercat de disseny en l’edició del CREA de l’any passat

Torna el CREA, la festa del
L
Districte Cultural de L’H

Inauguració d’una de les exposicions de la BGW en l’edició del 2017

E

l Districte Cultural de L’Hos·
pitalet organitzarà el 28 de
setembre la segona edició
del seu festival CREA, una
festa per celebrar l’art i la creativitat.
La jornada tindrà lloc al Centre Cul·
tural Metropolità Tecla Sala, des de
les 17h fins a la mitjanit, i compren·
drà un seguit d’activitats al voltant
de l’art, la gestió cultural i el conei·
xement, però també espectacles en
directe i sessions de DJ.
A més de xerrades, classes de
mestratge i taules rodones, la cita
inclourà un mercat de disseny on
estaran representades marques
de moda, joieria, serigrafia, art, il·
lustració, pintura i art urbà, entre
d’altres. També trobarem estands
d’empreses que actualment formen
part del Districte Cultural.

Un dels esdeveniments centrals
serà la taula rodona sobre els nous
escenaris de la creació, que comp·
tarà amb la participació de la presi·
denta de l’Asociación para el Apoyo
al Emprendimiento en las Industrias
Culturales y Creativas, Rosina Gó·
mez-Baeza, i el director de Trànsit
Projectes i coordinador acadèmic
del Màster en Gestió d’Institucions i
Empreses Culturals de la UB, Àngel
Mestres. La taula, moderada per la
periodista Emma Quadrada, analit·
zarà els nous models de les empre·
ses culturals i el futur de les indústri·
es culturals.
El periodista Chema Carras·
co serà l’encarregat d’impartir la
masterclass Explicar-ho per acon·
seguir-ho, que tractarà sobre la
importància de fer arribar la cultura i

la creativitat a l’audiència a través de
la comunicació.
Pel que fa a les actuacions en viu,
hi haurà 10 espectacles d’artistes
del Districte Cultural: La Capitana
(flamenc), Lolo i Sozaku, Nikita (Dj
Set), Carla Agulló (Dj Set), Prostí·
bulo poético (recital), Festival Acrò·
bates (recital), Plàudite Teatre (mi·
croteatre), Mònica Planas (dansa),
Which (microteatre) i Zurik (grafit). A
banda, al llarg de la jornada diferents
col·lectius del Districte presentaran
els seus projectes personals en un
format de 15 minuts. Hi participaran
El Costurero Real, Espai Hybris,
La Pinza, La Capitana, Village Un·
derground, Fase i Lolo i Sozaku. y
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Més informació:
https://bit.ly/2wwSYJj

a ciutat participarà per quart any
en la Barcelona Gallery Week·
end (BGW), la setmana de l’art
contemporani impulsada des de Bar·
celona. Del 26 al 30 de setembre, el
programa oferirà exposicions, confe·
rències i accions artístiques que es
duran a terme als museus, galeries,
tallers, mercats i fàbriques de L’H.
Set exposicions conformaran el
nucli central de la BGW a L’Hospita·
let. Al Centre d’Art Tecla Sala s’inau·
gurarà Invoice, del pintor barceloní
Jaume Pitarch. A la Fundació Arranz
Bravo, els hospitalencs Mónica Pla·
nas i Alejandro Palacín presentaran
Jugar com una fruita no és jugar.
A la Galeria Nogueras Blanchard
(Isaac Peral, 7) l’artista italià Fran·
cesco Arena exposarà la mostra
Angolo Stanco. Dins del programa
Composiciones Gallery Weekend,
l’artista madrilenya Teresa Solar
Abboud presentarà la seva obra a la
Fábrica Akroll (Corominas, 24). La
Galeria Anna Mas Projects proposa
la mostra Un hecho de diferencias,

amb obra d’Alana Iturralde, Engel
Leonardo, Quisqueya Henríquez i
Nayda Collado-Llorens. Al CC de
Bellvitge es presentarà la mostra
Matèria primera. Museu d’art brut. I
al TPK, l’hospitalenc Agustín Fructu·
oso i el gallec Benxamin Álvarez pro·
posaran la mostra escultòrica Ya no
hay nada solido, todo se desvanece.
Les visites guiades i les portes
obertes als tallers d’artistes també
seran una bona oportunitat per gau·
dir l’art contemporani des de dins.
Algunes propostes: el 28, els artis·
tes Garatge (Leonardo da Vinci, 21)
conviden a un pica-pica i mostraran
les seves instal·lacions a partir de les
19h; el 29, l’Edifici Freixas (Glòria,
7) obrirà alguns dels tallers dels
artistes que hi treballen, des de les
11 fins a les 20h, i aquell mateix dia
a les 11h, se’ns proposa una visita
guiada a algunes de les exposicions
(punt de trobada, Isaac Peral, 7). y
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Programa complet:
https://bit.ly/2oO8lcQ

