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Teatre. El grup de L’H Patates amb Suc prorroga al Teatreneu de BCN
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Ensenyament

Convocades
les Beques del
Museu i l’Arxiu

Exposició
de l’escultor
German Consetti
És un dels artistes allotjat a l’edifici
Freixas de Santa Eulàlia. Ara, peça
central de la seva exposició La me
mòria de l’escultura es pot veure al
pati de la Fundació Arranz-Bravo de
L’Hospitalet (av. de Josep Tarradellas, 44), mentre que a l’interior ha
situat obres de petit format i maquetes originals. Tot plegat es podrà
veure fins al 16 de setembre.
La instal·lació és una reflexió so
bre l’essència de l’èsser humà i el
seu esdevenir, l’individualisme, el
materialisme. La peça central és un
crani humà de dos metres de diàmetre. La instal·lació es va inaugurar
amb un concert dels alumnes de
l’Escola Pau Vila. Consetti compar
teix estudi a l’edifici Freixas amb
altres artistes que tenen en comú la
transformació de materials. y

Les actrius protagonistes de ‘El mètode Jennifer’ que es pot veure tot el maig al Teatreneu

CEDIDA PER PATATES AMB SUC

Èxit d‘El mètode Jennifer’
La companyia de L’Hospitalet Laboratori Teatral Patates amb Suc
ha aconseguit un notable èxit amb
l’obra El mètode Jennifer al Teatreneu de Barcelona i prorroga les seves representacions tots els dimarts
del mes de maig a la sala de Gràcia.
L’espectacle es va estrenar al
juny del 2011 a la mostra de teatre
aficionat de la ciutat i va començar
l’abril les seves representacions al
Teatreneu, que han comptat amb

uns 400 espectadors. Per aquest
mes de maig, la companyia “està
recollint les sensacions de cada
funció per fer-hi lleugeres adaptacions per tal d’apropar-lo al públic
i fer-lo cada vegada millor”, segons
anuncien en la seva pàgina web.
El mètode Jennifer es basa en
la història de la coneguda El mèto
de Grönholm i en fa una paròdia
adaptada a un escenari molt més
quotidià, 5 caixeres es presenten

a una selecció per ocupar un lloc
superior en una important cadena
de supermercats. Tània, Asun, Fany,
Merche i Valèria lluiten per un lloc
de treball misteriós superant els
paranys dels psicòlegs de l’empresa. La idea original és de David
Belzunce, codirector amb Artur Díaz
de l’espectacle. y

@ Més informació: www.patatesambsuc.com

El Museu i l’Arxiu de L’Hospitalet
han convocat l’edició 2012 de les
beques de la ciutat, que enguany
tindran dues línies de recerca: arxius
i publicacions d’associacions i entitats de L’Hospitalet i la presència de
la ciutat en la producció audiovisual.
Les beques s’adrecen a llicenciats en branques del coneixement
relacionades amb les línies de recerca i estan dotades amb 3.000
euros bruts anuals. El període de
gaudiment de la beca comença un
cop adjudicada i té una duració de
8 mesos.
La beca sobre arxius i publicacions d’entitats ciutadanes pretén
fer una llista exhaustiva i localitzar
els fons documentals produïts per
entitats, així com dissenyar estratègies per a la seva preservació com
a patrimoni de la ciutat. La segona
beca proposa un estudi sobre les
aparicions de L’Hospitalet en les
produccions cinematogràfiques i
televisives, tant escenaris de paisatge urbà com els estudis de televisió
que han existit a la ciutat.
Els interessats han de presentar
la seva sol·licitud abans de les 14
hores del 29 de juny del 2012 al
Museu o a l’Arxiu. y

@

Més informació: www.museul-h.cat

