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MARTES 5 DE ENERO DE 2016

AGENDA
EXPOSICIONS
Pessebres a la
Capella del Peu
del Romeu
La primera capella exposa els
diorames que concorren al LXXX
Concurs de Pessebres, el Pessebre en terracota de Magdalena
Ibars i Quadre nadalenc en relleu fet en Porexpan, obra de Juli
Daura. La primera planta acull la
nova sala del conjunt de diorames Bíblics i pessebres en miniatura del Mestre Pessebrista Emili
Tordera i Martha Pérez. La segona planta exhibeix diorames en
miniatura del llegat de la Mestra
Pessebrista Paulina Ametller i la
tercera, de la Mestra Pessebrista
Joaquima Barrufet.
Lloc: Capella del Peu del Romeu,
seu social de l’Agrupació de Pessebristes. Hora: de 18.00 a 20.30,

Fotograies de l’Arquitectour al Cafè del Teatre
El Cafè del Teatre de l’Escorxador acull ins el 6 de gener l’exposició #Arquitectour_ Lleida, Imatges d’Instagram. Es tracta d’una mostra
que exhibeix fotograies efectuades i penjades a Instagram en el marc de la primera edició de l’Arquitectour, organitzat pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), i que consistia en organitzar rutes per habitatges i ediicis de la ciutat habitualment no visitables.
Acte gratuït. Hora: de l’11 de desembre de 2015 ins al 6 de gener de 2016. Lloc: Cafè del Teatre de l’Escorxador de Lleida.

Pessebres a la
Biblioteca Pública
de Lleida
Formen part del pessebres que
XLI C
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P
organitza l’Agrupació Ilerdenca
de Pessebristes.
Lloc: Biblioteca Pública de Lleida.
H

Exposició al
vestíbul de l’ Escola
Leandre Cristòfol
To play with heights with a kind
of void és un projecte que Ian
Waelder planteja per DAFO LleiEscola Municipal Leandre Cristòfol de Lleida.
L
V
EAM L
C tòfol de Lleida. Hora: de dilluns a

Joana Biarnés, ‘El
rostre, l’instant i el
lloc’
Exposició de la foto-periodista
Joana Biarnés que recull una sesenten un elenc molt variat de
rostres, anònims i públics, capturats en llocs i instants sorgits de
l’ull sempre atent i honest de la
terrassenca al llarg dels anys seixanta i setanta del segle XX.
Lloc: Museu Morera de Lleida.

Hora: De dimarts a dissabte de

anys, el seu primer personatge en
3D, una muntanya inspirada en la

Mostra d’obres personals, paisatges i racons amb un personalís-

d’11 a 13:30 hores i de dilluns a

Akira Toriyama en El Dr. Slump. Al
llarg de tot aquest temps, ha anat
-
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Lloc: Galeria Terra Ferma a Bisbe
R

‘La força de l’aigua’,
a Lleida’

20.00 hores.

‘Dibuixos Reis
Mags del 15è
concurs’’
E
el concurs.
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‘Paisatges’ de
Francesc Fàbregas i
Joan Margarit
F
F
F
amb textos de Joan Margarit. Exposició en el marc de la mostra
F
F
nom Paisatge sense pàtria. L’exposició es pot visitar a la Biblioteca de Lleida.
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P blica de Lleida.

‘Making Friends’ de
Cesc Grané
La fascinació d’aquest il·lustrador
japonesos el va dur a crear, fa nou

anar donant forma a tota una
família de personatges amb un
carisma molt especial.
Lloc: Centre d’Art la Panera. Fins
el proper 24 de gener.

‘Sorolla. Apunts
a la sorra’ al
CaixaForum
Descobreix al gran públic una faceta de la producció del pintor
guda, quasi gens explorada i gairebé sempre considerada com a
mer suport per a l’estudi d’obres
concretes de la seva producció
pictòrica. La selecció de dibuixos, procedents de la col·lecció
conservada al Museu Sorolla i la
majoria dels quals no han estat
punt de vista complementari so-

Exposició central del Museu de
l’Aigua, on s’explica la construcció
del canal de Seròs per part de La
Canadiense, la fundació d’aquespart de l’enginyer Pearson.
Lloc: Museu de l’Aigua.

Pintura abstracta a
La Perfumoteca
Venta i exposició de pintures abstractes en acrílic. El preu d’un
Lloc: La
Perfumoteca de Pardinyes.

‘Temps del
romànic. Art, vida
i consciència’ al
Museu de Lleida

Lloc: CaixaForum Lleida. Fins el
proper 10 de gener.

Organitzada per l’Obra Social “la
Caixa”, l’exposició ens presenta
l’art, la societat i la cultura de Catalunya ara fa mil anys amb una

Exposició Noemí
Martí

Lloc: Museu de Lleida. Fins al 10
de gener.

