
EL PUNT AVUI
DILLUNS, 2 DE GENER DEL 201238 | Cultura i Espectacles |

Com a la resta de mitjans
de comunicació, la revista
Bonart fa temps que ofe-
reix en la seva pàgina web
un apartat en línia que ha
ofert una informació ac-
tualitzada de tots els esde-
veniments artístics a ni-
vell nacional, estatal i in-
ternacional. Fent un nou
pas endavant, Bonart ofe-
rirà a partir del 2012, con-
juntament amb la seva
web, el nou diari d’art en
català a la xarxa: Bonart
actualitat.

El lector de Bonart tin-
drà a partir d’ara, doncs,
dos canals informatius: un
en línia, amb el diari digi-
tal, i la revista de paper,
que continuarà sortint ca-
da mes al carrer per oferir
reportatges en profundi-
tat, temes d’actualitat i
opinions de destacades
personalitats del món de
les arts plàstiques. Segons
els responsables, Bonart
actualitat “pretén reflec-
tir, a l’instant, el dia a dia
del món de l’art, no només
en l’àmbit que fins ara
hem cobert [Catalunya,
Balears, Andorra, País Va-
lencià i Aragó]. Per això
també estenem la xarxa
arreu de l’Estat espanyol,
d’Europa i del món”.

Presentació i premis
Per a la presentació oficial
s’ha decidit fer-ne una pri-
mera a la Fundació Vila

Casas de Barcelona, que
tornarà a obrir les portes
el 26 de gener als nombro-
sos convidats del món de
la cultura. A més de la pre-
sentació del nou diari, du-
rant el transcurs de l’acte,
tindrà lloc l’entrega dels III
Premis Bonart (20 h), en-
guany atorgats a Loop, fes-
tival internacional de vi-
deoart de Barcelona (Car-
les Duran, Llucià Homs i
Emilio Álvarez); a Fernan-
do Pinós i Maria Guirao,
galeristes, col·leccionistes
i impulsors del Museu del

Modernisme Català; a Da-
vid G. Torres, crític d’art i
comissari del pavelló de
Catalunya i Balears a la Bi-
ennal de Venècia 2011 i a
Romà Vallès, artista.

El 27 de gener, a la ma-
teixa hora, en aquesta oca-
sió a la seu de la Fundació
Valvi de Girona, a més de
la presentació de la revista
en línia rebran els guar-
dons dels premis Bonart la
Fundació Valvi (Joaquim
Vidal) per la promoció de
l’art contemporani a les
comarques gironines;

Grup Praxis 75 (Lluís
Bosch Martí i Bep Mar-
quès), grup artístic fundat
a Girona l’any 1975; Ingra-
vid, festival de cultura
contemporània de Figue-
res (Rafael Camps i Esther
Pujol) i Isaki Lacuesta, ci-
neasta i autor del docu-
mental sobre Miquel Bar-
celó El cuaderno de barro.

Gestió artística
Un altre apartat pel qual
continuarà apostant l’edi-
torial serà el de la gestora
cultural, en què Bonart

s’ha implicat de manera
decidida en els darrers
temps dirigint l’Espai Eat
Art Lluís Vilà de Banyoles i
comissariant exposicions
com la de Romà Vallès a la
Fundació Vila Casas, José
Manuel Ciria a Sitges
o la de Pere Brull a Vilano-
va i la Geltrú. Paral·lela-
ment, també s’han editat
llibres com el del’home-
natge a Navarro Vives en
el seu vuitantè aniversari
i el dels 25 anys d’activitat
artística de Wolfgang
Berus. ■

L’art s’actualitza
J. Camps Linnell
GIRONA / BARCELONA

La presentació de Bonart Actualitat, el primer diari d’art en línia en català, i el lliurament
dels III Premis Bonart tindran lloc els dies 26 (a Barcelona) i 27 de gener (a Girona)

Inauguració de l’exposició del Grup Praxis al Museu d’Història de la Ciutat, mostra premiada per Bonart ■ EDDY KELELE / CLICK ART FOTO

La presentació
de la nova
revista en línia i
els III Premis
Bonarts es
divideixen en
dos actes

L’artista olotina Rita Mar-
torell ha inaugurat recent-
ment una exposició a la Ri-
ver Gallery, situada a la zo-
na residencial de River
Park de Bratislava, que ro-
mandrà oberta fins al dia
29 d’aquest mes. La mos-

tra consta de 15 obres de
gran format que perta-
nyen a la sèrie The double
meaning of Rita Marto-
rell, que també es podran
veure aquest març vinent
a la galeria Arcadi Calzada
d’Olot. L’acte inaugural va
ser presidit per la ministra
de l’ambaixada espanyola
a Bratislava, Laura García

Gómez, i el director de la
galeria, Pavol Susa, i hi va
assistir un nombrós i des-
tacat públic de la societat
eslovaca. L’exposició pre-
senta una sèrie d’obres de
Rita Martorell on la foto-
grafia és aplicada al di-
buix, dues tècniques que
se superposen recíproca-
ment entre si. ■

J.C.L.
OLOT

Rita Martorell exposa
obres a Bratislava

‘Je chasserai des monstres pour toi’ és una de les obres exposades ■ EL PUNT AVUI
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