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tival de Música Gran Sol s’ha desenvolupat
125 CM² - 22%
amb normalitat iÁREA:
amb un
amfiteatre a l’aire
lliure que ha mostrat la seva idoneïtat per a

Miguel Poveda, divendres

FRECUENCIA: Semanal

O.J.D.:
l’espectacle
en viu”. “La voluntat és que a
E.G.M.:
partir de la propera temporada cultural el
ESPORTS
parc SECCIÓN:
del Gran Sol
continuï sent l’escenari
de programació regular”, ha afegit.
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Exposició ‘Cuerpos de luz’
de Mayte Vieta
Al centre cultural El Carme
L’artista Mayte Vieta (Blanes, 1971) ha presentat el projecte ‘Cuerpos de Luz’ a la sala
Josep Uclés del Centre Cultural El Carme de
Badalona. Es tracta d’una iniciativa conjunta
de l’Ajuntament de Badalona i el Vicerectorat
de Relacions Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona. La mostra de fotografies,
a cura de Natàlia Chocarro, adjunta a la Direcció d’Art de la Fundació Vila Casas, aplega una
selecció de treballs de l’artista que, pertanyents al fons d’art de la Fundació Vila Casas i
circumscrits en el programa Itiner’ART, mantenen un mateix eix temàtic: el mar com a espai

de reflexió i receptacle de tots els interrogants
i les incerteses del nostre esdevenir existencial. Els responsables de la mostra indiquen
que les obres que integren ‘Cuerpos de Luz’
van ser realitzades el 2009 a la mar nocturna
de Blanes, escenari per a la levitació d’un cos
femení nu, il·luminat tan sols per un focus de
llum que el converteix en uns ens inquietant,
fantasmagòric i quasi inefable. L’exposició
també compta amb una sèrie de fotografies en
blanc i negre, ‘La bise noire’, alternades amb
miralls que introdueixen a l’espectador en un
entorn de reflexes.
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