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Exposició. L’Hospitalet participa en l’Any Guinovart amb una de les 15 mostres previstes, oberta fins al 28 de gener a l’Harmonia

Guinovart vist a través dels seus cartells

E

n el desè aniversari de la
seva mort, L’Hospitalet participa en l’Any Guinovart, que
homenatja l’artista plàstic
Josep Guinovart, amb l’exhibició de
la mostra Cartells d’un temps. L’exposició —que repassa la producció
cartellista de Guinovart— es pot visitar fins al 28 de gener a l’Harmonia
(plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6), una de les seus del Museu
de L’Hospitalet.
L’artista va cultivar aquesta especialitat amb profusió i precisament
per això la mostra repassa fins a mig
segle de producció de cartells de
Josep Guinovart, des d’un figuratiu
datat el 1959 fins a l’últim cartell

‘Cartells d’un temps’
repassa la producció
de Josep Guinovart
en el desè aniversari
de la seva mort
que va fer l’any 2007, poc abans del
seu traspàs.
Aquesta antològica permet a
l’espectador contemplar el variat i
ampli llegat de cartells que va produir Guinovart (per a associacions,
per a les festes majors, per denunciar fets polítics, etcètera) i al mateix
temps seguir l’evolució pictòrica de

l’artista durant tota la seva trajectòria professional. En aquest sentit,
Maria Guinovart, filla del pintor i presidenta de la Fundació Guinovart,
creu que la mostra del Museu de
L’Hospitalet “permetria posar en relleu les facetes d’un artista polièdric
i compromès amb la societat com
fou Guinovart”.
Cartells d’un temps és una de
les 15 mostres sobre el pintor previstes enguany arreu de Catalunya.
Amb aquesta exposició, la ciutat es
retroba amb un dels artistes recents
amb qui ha mantingut una major relació, culminada en aquest cas amb
una gran antològica al Centre d’Art
Tecla Sala l’any 1999. y

Tres cartells relacionats amb la ciutat que es poden veure a l’Harmonia

Art urbà

L’artista Zurik inicia
la tercera edició
dels murals 12+1
La grafitera colombiana és la primera
dels 12 seleccionats per exposar la
seva obra en el mural que tanca el
parc de la Torrassa. Aquesta edició
del projecte artístic que comissaria
la Fundación Contorno Urbano ha
rebut 179 propostes, 33 internacionals, i esdevé la convocatòria d’art
urbà més important d’Espanya. Cada
mes, un artista intervé al mur del carrer de Rosalía de Castro per acostar
l’art a la ciutadania. y

Còmic

Nova edició del
concurs de dibuix de
Collblanc-la Torrassa
Fins al 2 d’abril és oberta la inscripció del certamen de còmic i dibuix
2D de monuments i edificis històrics
del Districte II. Els participants poden
ser infants i joves menors de 25 anys.
Els interessats s’han d’inscriure a la
Biblioteca Josep Janés i a les AMPA,
escoles, instituts i comerços col·
laboradors de Collblanc-la Torrassa.
Per a més informació, adreceu-vos al
correu coordiampascollblanctorrassa@gmail.com. y

Història

Mulero i Cabezas
guanyen les 32es
Beques L’H
Esteve Mulero farà la seva recerca
sobre la història del teatre a la ciutat,
i Manuela Cabezas, sobre les eleccions municipals a L’Hospitalet des
dels seus inicis fins a la Guerra Civil.
Mulero és graduat en antropologia
social i Cabezas és llicenciada en
història. Ara disposen de sis mesos
per desenvolupar les seves investigacions, becades amb 3.000 euros
cadascuna. y

