
Oci, temps 
lliure, vida  
& cultura

L’èxit inicial del cicle 
de concerts ‘Hi Som!’ 
ha portat la promotora 
UiU a ampliar la progra-
mació fins al setembre, 
amb concerts de Roger 
Mas, Mar Fayos Pro-
ject i Toni Xuclà. La 
vida segueix!

El XXIV Concurs Mirna 
Lacambra tria els guanyadors 
per entrar a l’Escola d’Òpera
A.Z.  •  @anderzurimendi  #AAOS

Després de tres dies intensos, 
el XXIV Concurs Mirna Lacam-
bra ha finalitzat amb una nova 
tria de guanyadors per al Curs de 
Professionalització. 

Fins a 51 cantants s’han pre-
sentat a les places, que donaven 
accés a formar part del reparti-
ment d’una funció de l’òpera La 
flauta màgica, de W.A. Mozart, 
durant els mesos de setembre i 
octubre de la propera tempora-
da 2020-2021.

Després de la deliberació del 
jurat, els futurs estudiants de 
l’Escola d’Òpera de Sabadell 
són: Alejandro Baliñas (Saras-
tro), Andrés Rodríguez (Tami-

no), Alba Martínez (Königin 
Der Nacht), Marta Heras (Pa-
mina), Joaquim Cornet (Papa-
geno) i Ángel Baile (Monosta-
tos).

Pel que fa al Drei Dame der Kö-
nigin, la 1a dama serà Mercedes 
Darder, la 2a serà Lucía Iglesias 
i la 3a María Jurado, a més a més 
de Maria Bañeras (Papagena). 

Respecte a Die Drei Genien, el 
1r geni serà Alba Boix, el 2n ha 
quedat desert i el 3r serà Ariad-
na Vila. Finalment, en l’apartat 
Zwei Geharnischter Man, el tenor 
també ha quedat desert, men-
tre que el baix serà Lucas López, 
l ’Sp re c h e r  s e rà  Ja i m e  Ro d a , 

l’Erste Priester recau en Lucas 
López i el paper de Zweiter Pri-
ester també queda desert. 

Mirna Lacambra, presiden-
ta de l’Associació d’Amics de 
l’Òpera de Sabadell, assegura: 
“Als que no heu guanyat, us agra-
ïm la vostra participació en el 
nostre concurs i us encoratgem 
que hi participeu en pròximes 
edicions”.

Els guanyadors, al saló noble del Teatre Principal / D.S.

Lacambra 
encoratja qui 
no ha entrat 
a seguir-hi 
participant 
en el futur 

més envergadura, juntament amb 
Vilella i Carbonell. I en tercer lloc, 
un dels seus quadres acaba de sor-
tir publicat a una revista de poesia 
i art de la mateixa ciutat de Xangai 
–A Shangai Poetry Zine–, després 
de participar en un concurs amb 
desenes d’altres pintors. 

Sniqus ha exposat a l’Acadèmia 
de Belles Arts de Sabadell, així 
com a les galeries José de Ibarra i 
Area 232 (ambdues a Barcelona), 
i a l’exhibició col·lectiva Marbart, 
una fira d’art contemporani a Mar-
bella, entre altres.

Procés de creació

Sniqus explica que per crear ne-
cessita connectar amb la seva veu 
interna, “l’esperit que mou les 
imatges dins de mi”. Llavors tot 
es converteix en una art vibration. 
“Les meves mans vibren, acompa-
nyades d’alguna motivació que ha 
estat progressant a la meva ment 
dies enrere”, explica.

Nascut a 
Bulgària, fa 
13 anys que 
resideix a 
Sabadell 

L’artista mostra algunes de les obres a la web ‘sniqus.com’ / D.S. 

Exposa a la galeria Caelis, participarà en l’‘Art Plus 
Shangai’ i publica a la revista ‘A Shangai Poetry Zine’

Els tres fronts oberts 
d’‘Sniqus’ a la Xina
Ander Zurimendi  •  @anderzurimendi  #Estiu2020  #HiSom!

Niko Atanasov, conegut artís-
ticament com a Sniqus, abraça la 
Xina. De família originària de Bul-
gària, fa 13 anys que viu a Sabadell, 
on desenvolupa el seu estil. “Un 
90% de la meva obra està produï-
da a Sabadell i estic orgullós de la 
meva ciutat”, explica. 

Una obra que ara exposa a la 
Xina en tres fronts oberts. I és 
que fa uns mesos el va contactar el 

marxant d’art de la galeria Caelis, 
establerta a Xangai, el qual només 
treballa actualment amb artistes 
catalans (entre els quals August 
Vilella i Xavi Carbonell), sent el 
mateix Sniqus el tercer artista de la 
galeria. 

El primer front és aquesta expo-
sició on-line, només per a la Xina. 
El segon és la seva participació en 
el projecte Art Plus Shanghai, de 
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