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Brams O la Kumedia deIs herrors a
I'Auditorium Sa Maniga

L'obra es n::prescntarll a.qlH;~t diumcngc, cIia 1 d'octubre. a les 20'00 hores

Redacció

Aquest diumenge, dla 1 d'oc
tubre, a les 20'00 hoces, a l'Au·
ditoriUIll Sa Millliga de Cnla Mi·
Dar, s'eSlrt:nara l'obra Brams o la
kumUia deIs herrar..., dirigida per
'loní Alba i Sergi Lópe~.

Brams es va estrenar per primer
cap el desembre de 1986. al Teatre
Principal de ViJanova ¡ la Geltru.
Vu assolir un gran Wl de públic i
eritic:), amb més de 200 representa-

ciaos per tat Cataluoya.
Del> d'aleshoces hart passat deu

anys, plcns de. eonfliétes ínternacio
naIs, gUCITes inacabable!;. caiguc1a
úe murs en gent:ral, entastrare!> di
verses, cOl'rupcion¡; i cscandols Y:l.
rials, retalladcs pressupostancs, i
melts altres. que han moStral un
[rist panor<lma de la real ital. És per
aixo que els acton- Toni Alba i Oli
vier Benoit han decidit unir Ic.~ se
ves forces i pujar a ¡'clicenari per
salvar la humanitat hum¡lna d'una
dcpressió segura.

Gabriel LacOlnba exposa la seva col.lecció
de fotografies a la Torre de ses Puntes

Red.acoó

Aque.st dissabte, di,a 30 dc se~

lembre, a les 20100 hores, ~ dura
el tcrnu~ la in<lugurnció de l'expo
sició de fotografles de Gabdel
Lacnmba a la 'forre deis Enugis
les.

La mostr.l resrara obcrt41 del 30
de lietcmbre al 29 d'oclubre, diaria·
ment de Ic..~ 18'30 a ICli 20'30 hores

L'obra de Lacornha sñn compe
sicions liobre material fotosensibh:..
basades en mocius arnropomorfic:"
zoomorficli, vegctals i geomelrics, i

en traCios pictorics absrracLes, ges
tuals. Hi apareix el cos huma... la
creu, el món natural j el manufactu~

ralo

Sún t::stnlcturcs regulan. de for
mal rectangular i de dimcnsionli gc
neroses, i cstrLIctllrcli irregulars de
fonnat petil qUe li'enllaccn pcr con
figurar l,;omposicionli gcomC::l'l'iqucli
i de vcgudes momllnentillli.

L'ohm de Gabriel Lacomba s'u
bica en hl frontera, en la polcmh.:a
del qllC ¿s o no fotogrilJic. per afir
mar <1mb iln¡ltges que allo fotogra
fic no te rronlcres. El que fa és tirar
l'aneora cn J'esscncia de la cons
Irucció de la imatge fotografica
precisament per fer e.!.clatar el me
di, expandir-lo a (lOUS horitzons.
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