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n Un reportatge fotogràfic sobre la 
comunitat LGTBIQ+ de Barcelona 
titulat Identitats vàlides és el projec-
te guanyador de la XIX convocatò-
ria del Premi Joves Fotògraf(e)s, una 
mostra de l’obra fotogràfica d’Isaac 
Flores s on es recopilen imatges de 
l’any 2018 al 2020, centrades en l’art 
del drag, el transformisme i la dissi-
dència sexual del col·lectiu 
LGTBIQ+. A partir del dimarts 30 
d’agost s’exposa al Centre Joaquim 

Xirau fins al 28 de setembre. L’ho-
rari de visita és de dilluns a diven-
dres de les nou a 14.00 hores i dime-
cres de les quatre a les vuit del ves-
pre. 

El Premi Joves Fotògraf(e)s és un 
projecte engegat per INSPAI que va 
néixer l’any 2001 amb la voluntat 
d’impulsar la fotografia artística i 
documental i, alhora, donar suport 
a la creació, estimular els fotògrafs i 
fotògrafes a desenvolupar projectes 
i promoure l’obra de creadors au-
diovisuals. Isaac Flores neix a Bar-
celona l’any 1994. Es cria a l’Hospi-
talet de Llobregat, on resideix actu-
alment. Barrejant el seu imaginari 
del món de la moda, el cinema i l’art 
en general, mostra una realitat fora 
de la norma que impera a la ciutat. 

El centre Joaquim Xirau de  
Figueres acull l’obra d’Isaac 
Flores «Identitats vàlides»

REDACCIÓ. FIGUERES

u La mostra reivindica la 
normalitat de la comunitat 
trans a través de la 
fotografia, a partir del dia 30

Una de les imatges que formen part de l’exposició ISAAC FLORES

n El Mini Print Internacional de Ca-
daqués, un dels concursos de gravat 
en qualsevol de les seves tècniques 
més reconeguts i veterans de l’Estat 
espanyol, ha escollit els sis artistes 
guanyadors entre els 610 que con-
corrien en aquesta edició, proce-
dents de 43 països. Són : MB Flan-
ders, d’Estats Units, per l’obra The 
way forward (Aiguafort i monogra-
vat); Shigehiro Kano, del Japó, per 
l’obra The dream Reader #8 (Punta 
seca); Marianne Badertscher, de Su-
ïssa, per l’obra Spring awakening 
(Aiguafort i punta seca); Josy Mala-

grida, de Catalunya, per l’obra Un 
instant (Fotogravat i collage); Kevin 
Cummins, d’Estats Units, per l’obra 
Steps (Aiguafort i aiguatinta), i Luci-
ano Segurajáuregui, de Mèxic, per 
l’obra S/T (Col·lagrafia).  Els guanya-
dors, tots de la mateixa categoria tin-
dran l’any vinent exposicions indivi-
duals a Cadaqués. 

El passat 25 de juny es va inaugu-
rar al Taller Galeria Fort de Cadaqués 
el 42è Mini Print Internacional de 
Cadaqués, concurs/exposició anu-
al obert a totes les tècniques d’es-
tampació, que en l’edició d’aquest 
any acull a 607 artistes de 43 països 
de tot el món.  El galerista Pasqual 
Fort va convocar el 1981 el primer 
Mini Print  i la convocatòria va ser un 
èxit de participació mundial.  El 1991 
la Mercè Barberà, vídua de Pascual 
Fort, va assumir la direcció del Mini 
Print fins a l’actualitat.

El Mini Print Internacional 
de Cadaqués selecciona els 
guanyadors de la 42a edició

REDACCIÓ. CADAQUÉS

u Sis artistes escollits 
d’entre 610 participants de 
43 països,  exposaran l’any 
que ve a la Galeria Fort

n La Galeria Horizon de Colera va 
inaugurar dissabte passat la sego-
na exposició del 30 aniversari amb 
una selecció de 30 artistes. En els 
trenta anys de vida de la galeria, els 
seus impulsors, la galerista Silvy 
Wittevrongel i l’artista Ralph Ber-
nabei han anat construint una 
«bona» família al seu entorn, una 
relació que no ha tingut mai el seu 
pilar en l’economia, sinó en perso-
nes que han cregut en el projecte. 
Com expliquen: «Hem volgut ce-
lebrar tres dècades de trajectòria 
amb dues exposicions amb el nom 
genèric de ArtUnites - Horizon +30 
que expliquen molt bé la trajectò-
ria de la galeria». 

La primera exposició de caràc-
ter retrospectiu es va inaugurar el 

passat mes de juliol. A la segona 
exposició, col·lectiva, s’hi aple-
guen ara trenta obres d’artistes 
que han exposat en aquest espai 
d’art i que han creat especialment 
una peça per aquesta ocasió, en 
una mostra especial i plena de sig-
nificat. 

Selecció d’artistes 
«Ha estat difícil seleccionar els ar-
tistes, d’entre els molts que han ex-
posat a casa nostra, cridats a par-
ticipar-hi. Hauríem volgut aple-
gar-ne molts més, però l’accessibi-
litat, l’espai i la diversitat han estat 
els criteris que s’han valorat». Fi-
nalment els artistes participants 
són: Àlex Nogué, Jaume Amigo, 
Silvia Lerin, Enrique Brinkmann, 
Enric Ansesa, Takesada Matsuta-

ni, Gabriel, Rafa Forteza, Arranz 
Bravo, Natasha Lebedeva, Xavier 
Escribà, Yoshi Zenitani, Philippe 
Soussan, Andre Martus, Ferran 
Gimenez, Steve Silver, Kate Van 
Houten, Yoon-Hee, Genia Chef, 
Victor Ramirez, Ralph Bernabei, 
Jordi Alcaraz, Hiro Matsuoka, Ber-
nard Borgeaud, Sabine Friesicke, 
James Klosty, Peter Downs-
brough, Buzz McCall, Riera i Ara-
go, Dai. 

L’escultor Gabriel també ha ge-
nerat per l’ocasió una obra artísti-
ca commemorativa dels 30 anys 
formada per 11 peces + 3P.A enu-
merades i signades que formen 
part de la mostra. Les escultures 
són de fundació d’alumini i produ-
ïdes a la Foneria Art Buxadé i Cam-
panes de Banyoles.

u La mostra es va inaugurar dissabte passat amb la presència d’una 
representació de «la família» que s’ha anat construint entorn del projecte

La Galeria Horizon celebra 
tres dècades de vida amb 
una exposició de 30 artistes

REDACCIÓ. COLERA

La Galeria Horizon de Colera va inaugurar dissabte passat una exposició col·lectiva GALERIA HORIZON
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AGENDA DEL 23 AL 29 D’AGOST

MERCAT DEL BROCANTER: 
Dissabte 17 de setembre d’11h a 13h: 
Jornada de maquillatge infantil 
i juvenil gratuït dins el Mercat del brocanter 
a la Rambla de Figueres. 
Mercat de 9 h a 18 h.

ESCOLA DE MÚSICA: 
Matriculació Oberta a partir de l’1 de setembre.


