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La intervenció de Mëgan i
Asione al Kunstainer ha
canviat tant la imatge inte-
rior de l’espai d’art con-
temporani com l’exterior:
les parets del Kunstainer
s’han transformat en la
imatge d’un gran elefant.
A l’interior, els dos artistes
hi presenten una selecció
de la seva obra gràfica, que
inclou peces limitades de
serigrafia, aiguaforts, fo-
togravats, llenços, planxes
de monopatí i vambes pin-
tades. I, per descomptat,
grafits, com el que hi ha a
l’exterior del Kunstainer.

El títol de la mostra,
Agredolç, no podia ser
més encertat: Mëgan i
Asione, dos artistes cone-
guts en el panorama de
l’art urbà nacional, creen
uns «dibuixos molt dol-
ços, però sempre hi inten-
ten mostrar un contrast, a
través del tractament del
color o, també, incloent-hi
imatges de calaveres», ex-
plica Unai Reglero, res-
ponsable del Kunstainer,
l’espai artístic contempo-
rani situat als jardins del
Camp de Mart de Tarrago-
na.

En les seves obres s’hi
poden veure els rostres en-

dolcits dels dos personat-
ges que han creat els artis-
tes, i que han batejat amb
els noms de Mai i Sempre:
«Aquests personatges, que
deuen ser l’àlter ego dels
artistes, expliquen com
una història, un viatge en
el qual sembla que tots dos
estan destinats a trobar-
se», segons Reglero.

La mostra s’inaugurarà
avui, a les vuit del vespre.

Durant l’acte, es lliurarà
als assistents unes samar-
retes serigrafiades pels ar-
tistes per a l’ocasió. L’edi-
ció, però, està limitada a
trenta exemplars.

Vermuts al migdia
D’altra banda, els respon-
sables del Kunstainer vo-
len adaptar l’espai als ho-
raris d’hivern i «potenciar
les activitats als matins».

Diumenge que ve, per ex-
emple, començaran ja a
oferir vermuts, els dissab-
tes i diumenges, a les dotze
del migdia. També per di-
umenge que ve s’ha pre-
vist un concert de la can-
tautora brasilera Bibian, al
migdia, amb l’entrada gra-
tuïta. Els caps de setmana,
però, el Kunstainer conti-
nuarà obert fins a la una de
la matinada.

El Kunstainer de Tarragona mostra
l’art «agredolç» de Mëgan i Asione
Els artistes hi mostren serigrafies, planxes de monopatí pintades, grafits i fotogravats

Unai Reglero, mirant les obres de Mëgan i Asione al Kunstainer de Tarragona. / M. MARTÍNEZ

● Ell, Asione (Justo Eras), és de Tar-
ragona, i ella, Mëgan (Isabel Hidal-
go), de Barcelona. Tots dos artistes
han iniciat un treball conjunt, que

CARINA FILELLA / Tarragona realitzen sota el nom de Pluja Àcida,
i del qual es pot veure una bona mos-
tra en l’exposició que avui (20 h)
s’inaugurarà a l’espai artístic con-
temporani Kunstainer de Tarragona.

La selecció que presenten inclou se-
rigrafies, aiguaforts, fotogravats,
planxes de monopatí pintades i gra-
fits. De fet, han canviat la imatge ex-
terior del Kunstainer amb un grafit.

● La companyia de teatre
Producciones Lucky&
Luke presenta des d’avui i
fins diumenge al Bravium
Teatre de Reus el seu nou
muntatge, Casposa, pero
famosa, una sàtira sobre
els programes de televisió
«que venen a la joventut la
idea de la fama fàcil», se-
gons els creadors de l’es-
pectacle. El grup preestre-
na a Reus un treball que fa-
rà una gira per l’Estat es-
panyol i que clausurarà el
certamen de teatre Vegas
Bajas de Puebla de la Cal-
zada (Badajoz), el 26 d’oc-
tubre.

Casposa, pero famosa
és el tercer muntatge de la
companyia reusenca i és
una creació dels dos actors

que el protagonitzen, Ma-
nuel Barroso i Benjamí
Miguel. L’espectacle
aposta per un guió divertit
i còmic, amb cançons can-
tades en directe, coreogra-
fies, un ampli vestuari i
una acurada posada en es-
cena. L’obra, que ha repre-
sentat un any de feina per
als integrants de la compa-
nyia, s’estrena en castellà i
a partir del 2009 es farà en
català per a la gira prevista
per diversos municipis del
país.

La idea de Casposa, pe-
ro famosa sorgeix de la
preocupació dels inte-
grants de Producciones
Lucky&Luke per la idea
de fama fàcil que els mit-
jans de comunicació ve-
nen a la joventut: «Si qual-

sevol pot ser cantant amb
tres mesos de classes es
desvalora el treball i l’es-
tudi, i per tant la professió
per si mateixa. I a l’empara
d’aquest boom sorgeixen
tot tipus d’aprofitats.»
Producciones Lucky&Lu-
ke va estrenar el seu pri-
mer espectacle, Germans
de fam, el 2004 i l’any se-

güent van escenificar
L’han pelat al meu portal,
un muntatge que fins ara
ha recopilat onze premis
en diferents certàmens tea-
trals. De manera paral·le-
la, la companyia ha estre-
nat diferents espectacles
de petit format, tant per a
públic infantil com per a
adults.

N.B. / Reus

Els reusencs Lucky&Luke
estrenen la sàtira

«Casposa, pero famosa»

Els actors Manuel Barroso i Benjamí Miguel són els crea-
dors i els protagonistes del muntatge. / EL PUNT

● El cartell que la regido-
ria de Via Pública de
l’Ajuntament de Reus ha
col·locat a la rotonda de
l’avinguda dels Països Ca-
talans per informar sobre el
nou emplaçament de l’Ex-
pro/Reus ha disgustat Sal-
vador Juanpere, l’autor de
l’escultura Nucli, on s’ha
encastat el rètol. L’artista
diu, irònic: «Agraeixo la
suposada intenció d’apor-
tar nou material a l’obra pe-
rò sento tristament inter-
pel·lada la seva dignitat in-
tel·lectual».

Nucli és l’escultura que
des de fa catorze anys pre-
sideix la rotonda (o plaça
de les Baldufes, com se la
coneix popularment per la
configuració de l’obra de
Juanpere) que distribueix
el trànsit provinent de
l’N-420. Però des de fa
unes setmanes, l’escultura
no es pot contemplar en la

seva totalitat pel cartell que
informa sobre la direcció
que cal seguir per anar a
l’Expro/Reus, a l’avinguda
del Comerç. Salvador
Juanpere s’ha mostrat sor-
près, i a la vegada crític, per
l’actuació municipal: «És
sorprenent la sensibilitat en
alterar la forma original
d’una escultura pública
que a més dels cinc ele-
ments que la componen, de
ferro colat i acer inoxida-
ble, es presenta com una
instal·lació on també agafa
significat la mateixa roton-
da i l’exacte disposició es-
pacial de cada element si-
tuat en un punt cardinal
precís damunt l’empedrat
perfectament circular i
net.» I afegeix: «Ignoro si
el cartell vol afegir inten-
cionalitat conceptual a l’es-
cultura o és senzillament
un efecte de generositat
postmoderna d’algun res-
ponsable municipal.»

Un cartell municipal
desvirtua l’escultura pública

«Nucli» de Reus
N.B. / Reus

El cartell està situat davant l’escultura de Juanpere.

● L’obra El lleig, de Mari-
us von Mayenburg, ha re-
but la menció especial del
jurat dels premis beca Me-
tropol. Aquesta obra ha es-
tat produïda per la Sala
Trono amb la col·labora-
ció del Teatre Tantaranta-
na de Barcelona i està pro-
tagonitzada per Joan Ne-
grié, Oriol Grau, Neus
Umbert i Pep Muñoz i diri-
gida per Juan Carlos Mar-
tel. Aquest premi s’atorga
a produccions de qualitat i
amb projecció externa, si-
guin estrenades o per es-
trenar. El premi és de
12.000 euros, tot i que en-
guany el jurat ha conside-
rat concedir aquesta men-
ció especial, dotada amb
10.000 euros, a El lleig.

Aquests guardons estan
patrocinats per l’Ajunta-
ment de Tarragona. L’obra
es podrà veure al Metropol
el divendres 24 d’octubre.

A més, El lleig, estrena-
da el mes de maig a la Sala
Trono, també està nomi-
nada al premi Butaca com
a millor muntatge de petit
format. Aquests guardons
premien els espectacles
professionals que siguin
producció o coproducció
de qualsevol entitat amb
residència legal a Catalu-
nya i que s’hagin estrenat
durant el període especifi-
cat en aquesta comunitat
autònoma. Es pot votar a
través del web www.pre-
misbutaca.cat o amb les
butlletes que hi ha als tea-
tres de Barcelona.

«El lleig», de la Sala Trono,
rep una menció especial dels

premis beca Metropol
C.F. / Tarragona


