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Breus

Arts plàstiques. Formació i difusió per a tots els públics

TePeKaLe: art contemporani
Aquest mes de
setembre el TPK ha
començat un nou
curs. Ja són 33 anys
d’ensenyament d’art
contemporani a L‘H

de Kaunas (Lituània); un projecte
de Miquel Wert i una exposició col·
lectiva dels artistes de la galeria 4
Barbier de Nîmes, i està a l’espera
d’una nova edició d’ARTT, un festi·
val de performance.
D’altra banda, el director del
TPK, Agustín Fructuoso, va partici·
par com a convidat, el mes d’agost,
a la mostra Ostrale a Dresden
(Alemanya) amb una instal·lació

E

l TPK és un projecte pioner
a apropar l’art contemporani
de qualitat a tots els públics
mitjançant la combinació de
tres elements estructurals: l’escola
d’arts plàstiques i visuals; els espais
per a artistes residents, als quals es
pot accedir presentant un projecte
professional, i la TePeKaLe amb la
seva nova versió sonora TePeKaLe·
Sound, un espai de difusió d’art i so
contemporani multidisciplinari pel
qual acostumen a passar artistes
d’arreu d’Europa.
Ara, el TPK Art i Pensament ha
començat un nou curs, amb una
oferta bàsica de pintura, dibuix, gra·
vat, art contemporani i art en suport
digital. A aquesta oferta s’hi afegei·
xen els cursos a l’entorn de l’art i
la filosofia proposats pel GEP21
(Grup d’Estètica i Política del Segle
21) i els tallers sorgits a l’empara de
la TePeKaLeSound.
També ha començat el curs per
als infants de 6 a 12 anys amb en·

El director, Agustí
Fructuoso, ha estat
convidat a participar
en diverses mostres
d’art europees

Una de les aules del Taller Pubilla Kasas (TPK)

senyaments específics per apren·
dre a pintar, dibuixar, treballar el
volum, fer gravats i pel·lícules.
D’altra banda, fins al mes de
desembre, la TePeKaLe exhibirà
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GABRIEL CAZADO

un projecte multidisciplinari forjat
a partir dels debats sorgits en les
jornades organitzades pel GEP21:
una exposició d’Arvydas Zalpys,
director de la Meno Parkas Galerija

i diversos quadres. Ara, un jurat
internacional ha triat la seva obra i
l’ha convidat a participar a les mos·
tres de Katowice (Polònia), el mes
de novembre; Eupen (Bèlgica), el
desembre, i Pecs (Hongria), entre
gener i febrer. ”Estic molt content
perquè és un reconeixement. La
meva obra estarà en exposicions
amb galeristes i crítics molt impor·
tants. Què et triï un jurat et dóna
ànims i molta moral”, diu. y
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Més informació: www.tpkonline.com

L’hospitalenc Jordi
Gasull, guionista i
productor de ‘Lope’
L’hospitalenc Jordi Gasull és
coguionista i coproductor de la
pel·lícula Lope, estrenada el 3 de
setembre i inspirada en la vida de
Lope de Vega. Gasull va conce·
bre la pel·lícula fa 10 anys quan
va descobrir la interessant histò·
ria plena d’aventures d’un Lope
jove, quan encara no era conegut
com a poeta. Gasull té una llarga
trajectòria al cinema espanyol i
compta des del 2008 amb pro·
ductora pròpia, El Toro Pictures. y

L’artista Ferran Soriano
exposa a Piera la
seva darrera obra
Darrers anys és el títol de l’expo·
sició que l’artista hospitalenc Fer·
ran Soriano mostra fins al 29 de
setembre a l’ajuntament de la lo·
calitat de Piera. La mostra inclou
escultures recents de l’artista, al·
gunes de grans dimensions, i els
dibuixos que han servit com a es·
bós d’aquestes obres. Ferran So·
riano celebra aquest any el 40è
aniversari de la seva trajectòria
artística dedicada a l’escultura i el
dibuix i té obres a diferents espais
públics de la ciutat, a més d’haver
exposat a Espanya, França, Itàlia,
Holanda, Bèlgica, Rússia i als Es·
tats Units. y

