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Barcelona Gallery Weekend. Se celebra de l’1 al 4 d’octubre i hi participen museus, sales i espais del Districte Cultural

L’Hospitalet, galeria d’art
L

’Hospitalet participa en l’or
ganització de la primera Bar
celona Gallery Weekend, un
esdeveniment per a la difusió
artística que oferirà un gran nombre
d’activitats que s’organitzaran de l’1
al 4 d’octubre. A L’Hospitalet, els ac
tes tindran lloc al Districte Cultural, a
l’entorn del Centre Cultural Tecla Sa
la. El projecte respon a una cita ober
ta al gran públic, impulsada per Art
Barcelona (Associació de Galeries
d’Art Contemporani de Barcelona).
L’esdeveniment comptarà amb un
destacat nombre d’accions artísti
ques en diferents galeries, museus i
institucions de Barcelona i L’H amb
l’objectiu d’atreure col·leccionistes,
crítics i públic local interessat en l’art
per mitjà de diferents accions i inici
atives culturals, intel·lectuals i socials.
El programa artístic ocuparà 40
espais i hi participaran 21 galeries.
A L’Hospitalet s’inauguraran les ga
leries Nogueras Blanchard i Anna
Mas Projects, al barri de Santa Eu
làlia. L’edifici Freixas i la residència
d’artistes del carrer de Salamina
oferiran jornades de portes obertes
i la fàbrica Cosme Toda acollirà l’ex
posició Luces, de l’artista David Bes
tué. Aquesta serà una de les grans
atraccions del Gallery Weekend a
L’Hospitalet ja que la mostra de Bes
tué exhibirà diferents motllos i peces
procedents de l’antiga fàbrica de
ceràmiques Cosme Toda, fundada
l’any 1884, reformada posteriorment
per Puig i Gairalt l’any 1923.
A les exposicions presentades
per les galeries s’hi afegirà l’oferta
expositiva de les institucions més

rellevants de Barcelona i L’Hospitalet,
que faran intervencions específiques
per crear una xarxa que associï
l’oferta pública i la privada. L’Ajunta
ment ha volgut aprofitar l’avinentesa
d’aquest important esdeveniment per
tal d’oferir una programació pròpia
a la ciutat, que posi de manifest la
vitalitat artística del Districte Cultural
de L’Hospitalet, en el qual ja s’han
instal·lat destacats artistes i galeries
d’art catalanes.
“El Gallery Weekend és una gran
ocasió per mostrar el múscul artístic
del Districte Cultural que, en els
darrers mesos, s’ha consolidat com
una de les destinacions predilectes
de molts artistes i galeries d’art con
temporani”, ha manifestat el director
artístic d’aquest esdeveniment a L’H,
Albert Mercadé, director de la Fun
dació Arranz-Bravo i responsable de
l’oficina del Districte Cultural. y
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www.barcelonagalleryweekend.com

Àlex Nogueras, durant la reforma de la nova galeria Nogueras Blanchard que s’obrirà a L’H a l’octubre

el programa
yyy Dijous, 1 d’octubre.
19.30h. Exposició de fotografia
de Gervasio Sanchez. Tecla Sala.
20h. Exposició Contra ArranzBravo. Gerard Ballester, Lluc
Baños, Natàlia Giné. Fundació
Arranz-Bravo (av. de Josep
Tarradellas, 44)
yyy Divendres, 2 d’octubre.

12h. Presentació projecte 12+1
Mural’h, amb grafit en directe
de SPOGO. (Metro Torrassa).
16h. Tallers oberts Salamina. (c.
de Salamina, 37-41). 17.30h,
Conferència de Patrícia Dauder, El
projecte Recinto a la fàbrica Godó
i Trias. Tecla Sala. (av. de Josep
Tarradellas, 44). 19h, Visita guiada
a l’exposició Luces, de David

Bestué. Fàbrica Cosme Toda (c.
d’Enric Prat de la Riba, 60)
yyy Dissabte, 3 d’octubre.
12h. Presentació del llibre Les
set temptacions de Pere Norrès,
amb la performance Les set
temptacions, re-presentació d’un
llibre. TPK (av. de Josep Tarradellas,
44). 13h. Brunch a les galeries

Nogueras Blanchard i Anna Mas.
(c. d’ Isaac Peral, 7). 17h. Tallers
oberts a l’edifici Freixas (c. de la
Glòria, 5) i tallers oberts Salamina
(c. de Salamina, 37)
yyy Diumenge, 4 d’octubre.
12h. Visita als grafits del Mercat
de Santa Eulàlia, amb el col·lectiu
Monkey Fingers (c. de Pareto, 28)

Cinema. Se’n celebra el desè aniversari amb més premis i la col·laboració amb el Festival Inclús d’audiovisuals i discapacitat

Festival MetropoL’His-GlobaL’H
F

ins al dia 19 d’octubre hi ha de
temps per poder participar en
el Festival MetropoL’His-Glo
baL’H amb curtmetratges o vi
deo
clips. Les persones que hi vulguin
participar han de ser joves, d’edat
igual o menor de 35 anys, i inscriure’s
directament a la pàgina web www.
metropolhis.cat. L’entitat organitza
dora, Joves per la Igualtat i la So
lidaritat, JIS, ha ampliat enguany la
dotació dels premis amb motiu del
desè aniversari del certamen.
Com cada any es proposen tres
opcions que no són excloents, és
a dir, es pot participar a totes tres:
MetropolLHis-Curt en 48 hores,
Videoclip en 48 hores i GlobaL’H,
curts de 15 minuts de durada so
bre cooperació. La presentació del
festival MetropoL’His 2015 i de les
premisses es farà el 16 d’octubre,
a les 18h, al Centre Municipal de
Creació Multimèdia de L’Hospitalet
de Torre Barrina.
El lliurament dels videoclips,
curts i curtmetratges es podrà fer

Les modalitats
yyy CURT en 48h
Els curtmetratges han d’estar
rodats i editats des de les 20h
del 16 d’octubre fins a les 14h
del dia 19. Han de tenir tres
premisses que es publicaran
el 17 d’octubre a Facebook,
Twitter i la pàgina web del
festival www.metropolhis.cat
yyy VIDEOCLIP en 48h
Es rodarà en el mateix període
de l’anterior i s’ha de crear un
videoclip per a una cançó que
haurà escollit la cantant Dolo
Beltrán (Pastora)
yyy GLOBAL’H
Les obres presentades han
de promoure la defensa dels
drets humans, la cultura
de pau o la convivència i la
cohesió social

Lliurament de premis de la passada edició als Cinemes Filmax

fins al 19 d’octubre, de 10 a 14h,
a la seu de l’entitat organitzadora,
a la ronda de la Torrassa, 105, 3a
planta. Si algú no pot desplaçar-se
pot consultar a l’organització si el
pot enviar a través de We Transfer.
La gala final serà presentada per
la cantant Dolo Beltran (Pastora) i la
projecció dels curts i videoclips, i el
lliurament dels premis es farà als Ci
nemes Filmax del Centre Comercial
Gran Via 2, el dia 30 d’octubre a les
20h. El jurat d’aquesta edició estarà
format per persones relacionades
amb el món audiovisual.
Laia Pajuelo Sans, directora de
MetropoL’His, ha explicat que amb
motiu del desè aniversari en aquesta
edició es fa una col·laboració amb
el Festival Inclús (dedicat a produc
cions audiovisuals que tenen com a
temàtica la discapacitat) i els treballs
que participin a MetropoL’His en la
modalitat de Curts en 48 hores, ho
faran també en aquest festival, que
en triarà quatre per formar part del
projecte Caixa Fòrum el pròxim mes
de desembre a la ciutat de Barce
lona. Els curts que s’exhibeixin en
aquest festival es faran amb audio
descripció per a persones cegues i
subtítols per a sordes. y

