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El4de febrerdel 1913 l’escenò-

graf, directord’escena, cineasta,

pintor, pedagog, teòric i autor

dramàticAdriàGual va impartir

laprimera classede lahistòria

de l’InstitutdelTeatre, llavors

anomenatEscolad’ArtDramàtic

Català. Faunes setmanes, exacta-

mentun segledesprésd’aquella

primera lliçó, l’InstitutdelTeatre

va iniciar les celebracionsdel seu

centenari, entre lesquals s’inclou

l’exposicióEls primers cent anys,

comissariadaperGuillem-Jordi

Graells. Lamostrapermet conèi-

xer els àmbitsd’ensenyament,

documentació, activitats i serveis

culturals del centre apartir dels

fonsdocumentalsde l’Institut.A

partir d’aquests àmbits coneixem

la sevahistòria, però tambéels

seus reptes, com la consolidació

dels ensenyaments superiors com

asubjectesdepledretde l’Espai

Europeud’EducacióSuperior,

la seva innovaciópedagògica, la

presència renovadaa lesxarxes

tradicionals i en lesnoves tec-

nologies, i la recerca coordinada

ambaltres institucions.Amés,

paral·lelament a aquestamostra,

el vestíbul delTeatreEstudide

l’InstitutdelTeatre acull lamos-

traAules obertes d’escenografia,

dels seus alumnesde l’especia-

litat d’escenografiade l’Escola

Superiord’ArtDramàtic.

ADRIÀGUAL

Unaltre dels pilars dels actes de

commemoració del centenari

del centre són les activitats que

reconeixen i homenatgen la fi-

gura d’AdriàGual, especialment

l’exposicióAdriàGual (1872-

1943), el perfumd’una època, que

es pot veure a l’EspaiMercè Sala

deTransportsMetropolitans de

Barcelona, la sala d’exposicions

de la FundacióTMB, a l’estació

demetroDiagonal (vestíbul

de connexió de les línies 3 i 5,

accés per ramblaCatalunya-

Rosselló). L’exposició ofereix un

recorregut per l’obra artística de

l’autor, la seva producció coma

dramaturg i la seva obra coma

director d’escena i coma impul-

sor d’iniciatives i institucions

culturals. MV

Data: Fins al 30/6. Lloc: Seu de l’Ins-
titut del Teatre. Pl. Margarida Xirgu,
s/n. Barcelona. d Espanya (L1, L3),
Poble Sec (L3).C De dl. a ds., de 10 a
23.30h; dg., d’11 a 22.30h. € Entrada
gratuïta.(93 227 39 00.
Web: www.institutdelteatre.cat.

ELS PRIMERS 100 ANYS

CENT ANYS SOBRE ELS ESCENARIS
L’INSTITUT DEL TEATRE CELEBRA EL SEU CENTENARI

El temps s’atura des de la primavera fins a la tardor…
Vagons d’època ens retornen la nostàlgia i les sensacions, i
tots els sentits reviuen en un viatge de bellesa espectacular.

Cadadissabtefinsal26d’octubre, consulteuprogramació.

Patrocina:

Lleida - La Pobla de Segur

Interior d’un compartiment

Pas pel Montsec

un viatge al passat

$#!"

www.trendelsllacs.cat
Tel. 973 68 02 57
Tel. 93 205 15 15
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EX
PO

SI
CI
Ó
‘E
LS
PR
IM
ER
S
CE
N
T
A
N
YS
’.
TE
AT
R
E
D
E
G
ES
T

Una classe durant els anys setanta.


