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«LA PINTURA, UN REPTE PERMANENT»
L LLOC: CaixaFòrum. Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barce-
lona. D DIES: fins al 29 de setembre. Obert cada dia de 10 a 20 h; els
dimecres de juliols i agost, de 10 a 23 h. E ENTRADES: 4 euros; gratuït
per als clients de la Caixa. Venda a www.CaixaForum.es. n La nova expo-
sició del CaixaForum, La pintura, un repte permanent, revisa l’evolució de la
pintura contemporània en les tres últimes dècades a través de 39 obres de 33
artistes, la majoria de la Col·lecció la Caixa. L’exposició confronta obres anti-
gues de la col·lecció amb peces més recents, algunes de les quals són noves
adquisicions i d’altres no han estat mai exposades, en un recorregut que ve a
reivindicar la vigència de la pintura -dins i fora del llenç- davant el discurs de
la seva desaparició, mort o decadència. Una part de les obres traspassen la
superfície pictòrica i s’alien amb altres, de manera que a més de pintures
sobre tela, s’hi poden veure creacions que inclouen instal·lacions, fotografies,
xilografies, collages, vídeos i creacions performatives. Del miler d’obres de la
col·lecció, unes 400 són pintures. L’exhibició mostra obres de Gerhard Richter,
Robert Ryman, Sigmar Polke, Robert Mangold, Ángela de la Cruz, Ignasi Aba-
llí, Carlos Bunga, Kerstin Brätsch, Lui Shtini i Rubén Guerrero.-ACN

PREMI CATALUNYA ECODISSENY

CATALUNYA ECODISSENY
L LLOC: Adoberia la Bella. c. del
Rec, 21. Igualada. D DIES: del 28
de juny al 14 de juliol. Obert de
dimarts a dissabte, de 17 a 20 h.
Entrada lliure. I INAUGURACIÓ:
avui, a les 19.30 h. nAvui obre
portes a l’Adoberia la Bella l’exposi-
ció del Premi Catalunya d’Ecodis-
seny, que reuneix la producció dels
guardonats i informació sobre les
mencions i els seleccionats del 2017.
Hi ha 4 categories: producte, pro-
ductes en desenvolupament, estra-
tègia i disseny jove. La mostra
arriba a la ciutat gràcies a l’associa-
ció disseny=igualada.-Redacció

FUNDACIÓ PALAU

ANTONI TAULÉ
L LLOC: Fundació Palau. carrer
Riera, 54. Caldes d’Estrac.
D DIES: fins al 26 de gener. Con-
sultar horaris a www.fundacio-
palau.cat. E ENTRADES: 5 euros. 
nLa Fundació Palau acull la mostra
Insula Lux, que reuneix 25 olis i 40
fotografies de l’artista sabadellenc
resident a París i reconegut a nivell
internacional, Antoni Taulé. Després
d’exposar a Tòquio, i en procés de
fer-ho a Los Ángeles, Taulé presenta
pintures i fotografies que confor-
men el seu «museu imaginari» i que
corresponen a diferents moments
de la seva trajectòria.-ACN

LOURDES CASADEMONT/ACN

MARIA ESPEUS
L LLOC: Museu Palau Solterra. c.
de l’Església, 10. Torroella de
Montgrí. D DIES: obert fins al 17
de novembre. De dimarts a diu-
menge, de 17 a 21 h. E ENTRADA:
3 euros. 
nEl Palau Solterra de la Fundació
Vila Casas vol reconèixer la llarga
trajectòria de la prestigiosa fotò-
grafa Maria Espeus (Suècia, 1949)
amb l’exposició Una mirada. En ella,
es mostren 55 instantànies de dife-
rents etapes de l’autora com és una
sèrie de l’Havana, una campanya
que visualitzava la problemàtica de
les dones maltractades i també una
part de la sèrie d’instantànies Oh
Barcelona dels anys 80, l’únic dels
treballs exposats que va fer com a
projecte personal i on apareixen al-
guns dels amics amb qui es relacio-
nava.-Lourdes Casademont/ACN
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURES

28000

5336

Diario

351 CM² - 39%

684 €

48
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