De l'11 al 17/1 del 2022

Celebrem l'arribada de Sant Valentí
amb un recorregut per les millors
ﬂoristeries de la ciutat.

QUÈFEM 11/2/2022

La mirada de Morandi

ARTS

agenda

LA FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA RECUPERA EL POLS EXPOSITIU I OFEREIX
UN EXTENS RECORREGUT PER L’OBRA D’UN ARTISTA ITALIÀ INCLASSIFICABLE
LAIA ANTÚNEZ

‘Natura morta’,
1941. L’artista es
va decantar, sovint,
per la pintura de
caire ﬁguratiu.

La Fundació Catalunya La
Pedrera recupera l’activitat cultural després de dos anys d’aturada.
Un “període dur”, segons explica
Marta Lacambra, la directora general, que els ha servit per reﬂexionar i replantejar la programació. “El
retorn és una alegria, una tornada
a la vida, estem fent el mateix procés que la societat, ara que sembla
que recuperem una certa normalitat”, afegeix Lacambra.

Més propostes

UNA TRAJECTÒRIA INCLASSIFICABLE
En aquesta rentrée han volgut apostar pel pintor i gravador italià
Giorgio Morandi, una ﬁgura cabdal del panorama artístic de la primera meitat del segle XX; però també
un creador inclassiﬁcable, perquè
no va arribar a pertànyer a cap dels
grans moviments artístics de l’època,
i alhora atemporal. “És una exposició que mostra la seva voluntat de
captar la realitat de la manera més
ﬁdel possible a través de la llum, el
color i els valors volumètrics, en una
recerca constant
de l’essència de
la pintura. Una
mirada interior, com la que
hem tingut tots
durant aquests
mesos, per poder
expressar el que
sentim”, destaca
la directora.
L’exposició
Morandi. Ressonància inﬁnita
recorre la trajectòria de l’italià a
través d’un centenar de pintures, dibuixos,
aquarel·les i
gravats procedents de diversos
museus i col·leccions particu-

lars europeus. Hi predominen les
conegudes natures mortes i altres
pintures de caire ﬁguratiu, que, juntament amb la recreació del seu estudi, ens permeten endinsar-nos en
el seu univers creatiu. Amés, l’exposició es pot seguir a partir de
dos itineraris sonors: “Un de musical, que acompanya el visitant per les
obres de Morandi amb una selecció
de les Variacions Goldberg de Bach,
i un de narratiu, que presenta diversos aspectes de la vida i l’obra de l’artista”, diu Lacambra.
COL·LABORACIONS A LA VISTA
En aquesta ocasió, la mostra s’ha
organitzat en col·laboració amb la
Fundació Mapfre, amb què s’han
assentant les bases d’un dels altres objectius d’aquesta nova etapa:
“Volem enfocar el futur plantejant
col·laboracions amb altres institucions, tant d’aquí com d’arreu del
món, per dur a terme exposicions
ambicioses, i treballant amb centres
culturals de referència amb la voluntat de coprogramar activitats d’altres
disciplines”, conclou la directora.
MORANDI. RESSONÀNCIA INFINITA
FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA.
PG. DE GRÀCIA, 92. METRO: DIAGONAL
(L3, L5). DATA: FINS AL 22/5. HORARI:
DE DT. A DG., DE 10 A 19.30H. PREU: 8€.
• Fundaciocatalunya-lapedrera.com
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VINT ANYS DE FOTO COLECTANIA

Des de dur a Barcelona el llegat
inèdit de Vivian Maier, ﬁns a fer una
crònica visual de ‘la movida’ a partir
dels treballs d’Alberto García-Alix,
Ouka Leele, Pablo Pérez-Mínguez
i Miguel Trillo. La Fundació Foto
Colectania fa dues dècades que ens
regala exposicions excepcionals i
ens acosta al bo i millor de la fotograﬁa. Aquest 2022 està d’aniversari i promet no defraudar-nos. Quan
s’acabi la mostra ‘Face Control’ (ﬁns
al 20/3), gaudireu de l’obra d’artistes com Martín Chambi, Chema
Madoz, Helena Almeida i Carrie Mae
Weems. A més, podreu descobrir la
seva col·lecció –amb més de 3.000
originals– a partir de les visites
guiades que oferiran de manera
quinzenal, i de les xerrades protagonitzades per alguns dels fotògrafs
que en formen part. Per vint anys
més! PG. DE PICASSO, 14. CONSULTEU
ELS HORARIS. PREU: 4€. 2x1.
Enttraadasdevaangguarddiaa.com

Uns resultats ben naturals
LA CLÍNICA DRAY BARCELONA VA SER LA PRIMERA A IMPLANTAR UN MÈTODE RECONEGUT
INTERNACIONALMENT PER REALÇAR LA BELLESA DE LA PELL SENSE FER SERVIR CIRURGIA
ANNA BEDOYA

L A M O DA D E L C B D
Des de La Chinata fa anys que desenvolupen una cosmètica molt lligada als ingredients naturals i, en
concret, a l’oli d’oliva verge extra.
Una de les seves propostes més
revolucionàries combina aquest
ingredient amb els ﬁtocannabinoides CBD, que, tot i que es poden
trobar al cànnabis, no contenen
cap tipus de tetrahidrocannabinol
(THC), és dir, no són addictius ni
causen ansietat. Ben al contrari, al
CBS se li reconeixen propietats antiinﬂamatòries i antibacterianes,
motiu pel
p qual
q és el protagonista
d’aquesta gamma cosd’aques
mètic
mètica que inclou olis
calmants, cremes
calm
facials nutritives
facia
i sèrums
sè
amb
vitamina
vita
C. Com a
novetat,
nov
s’hi suma
un contorn d’ulls
per
p a la fatiga
i un bàlsam
de
d massatge.
LA CHINATA. GAMMA
M CBD. PREU:
DE
D 9,50 A 19,90€.
PACK:
PA
60,90€.

• Laachinaata.es

El doctor Simón Dray és tota una autoritat en el món de la bellesa que ha
enlluernat actrius i cantants tan reconegudes com Gwyneth Paltrow, Carla
Bruni i Demi Moore. Amb clíniques
a tot el món, com ara en ciutats com
París, Eivissa, Londres i Madrid, el
mestre de l’agulla fa vint-i-cinc anys
que estudia tractaments estètics no
invasius per aconseguir pells fermes i
lluminoses. Dray, de fet, es va fer molt
conegut per la seva tècnica crownlift,
que permet fer un lífting sense necessitat de cirurgia. La bellesa, per a
Dray i el seu equip, inclou aconseguir
resultats naturals que no es percebin com un retoc estètic, sinó com
una millora en la salut de la pell. Com
també explica Montse Querol, doctora de la Clínica Dray Barcelona (la
primera que van obrir, l’any 1992): “El
que busquem és la naturalitat, realçar
de manera subtil”.
CURA DE LA PELL PER SANT VALENTÍ
Entre els tractaments, destaca el facial Renewskin, un dels més recomanats, que millora la textura i la
qualitat de la pell. Inclou una exfoliació hidratant, un microneedling per
aplicar vitamines C i E i una màscara
amb col·lagen i àcid hialurònic. Altres
facials destacats són el Mesolift, un
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Algunes de les
clíniques Dray
són en cases
particulars.
FOTO: BORJA GIL

còctel revitalitzant que aporta hidratació i lluminositat, i el Sublime Lip,
pensat per aportar volum als llavis.
Pel que fa als tractaments corporals,
trobareu l’HIFU (sigles d’ultrasons
focalitzats d’alta intensitat), que actua
sobre la cel·lulitis i el greix localitzat,
i el Velashape 3, que modela la silueta
disminuint el greix localitzat, i que és
exclusiu de la Clínica Dray Barcelona.
Per celebrar aquest Sant Valentí,
a més, us podreu apuntar a aquests
tractaments en parella.

A la clínica també trobareu la cosmètica per a la cura facial Dr. Dray Paris.
A banda de cremes multiactives i de
sèrums reestructurants, disposen d’un
innovador Lashes Refresh pensat per
enfortir les pestanyes. Tot un luxe.
CLÍNICA DRAY BARCELONA
J.S. BACH, 20. TEL.: 934 140 654. HORARI: DIMARTS, DIMECRES I
DIJOUS, DE 10 A 14H I DE 16 A 20H. CONSULTEU PREUS SEGONS
EL TRACTAMENT. • Clinicadray.com

