CONVOCATÒRIA DE PREMSA

UtopiaMarkets · Un viatge entre la imatge i la paraula

Dimecres 2 de maig · 12h00 · Hotel Alma
Presentació d'UtopiaMarkets Poesia i Photo
UtopiaMarkets Poesia - 4, 5 i 6 de maig
UtopiaMarkets Photo - 11, 12 i 13 de maig

Dimecres 2 de maig a les 12h00 arrenquen els UtopiaMarkets amb una xerrada
entre el pintor Lluís Lleó, l'editora d'Acantilado Sandra Ollo i el publicista Toni
Segarra, que plantejarà un viatge entre imatge i paraula. Introduiran l'acte els
impulsors i organitzadors dels Utopia Markets Montse Abbad, Quique Camín i
Òscar Vallès.
Poetes com Cuca Canals, Víctor Sunyol, Anna Gas o Roser Amills es trobaran
amb els seus lectors a l’UtopiaMarkets Poesia. Serà un cap de setmana ple
d’activitats i homenatges com el que Pablo Carbonell farà de Javier Krahe; el
record a Carles Santos i Pepe Rubianes o Homes que llegeixen dones, amb Pere
Ponce i Bruno Oro, entre altres actors.
El cap de setmana següent els fotoperiodistes Matías Costa, premiat dues
vegades al World Press Photo, Joana Biarnés, Séverine Sajous i Txema Salvans,
entre d’altres, seran a l’UtopiaMarkets Photo. Una nova ocasió per conversar
amb els autors, adquirir obra i participar a activitats per a tots els públics.
UtopiaMarkets Poesia —del 4 al 6 de maig— i UtopiaMarkets Photo —de l’11 al
13 de maig— són dos dels tres markets que Utopia 126 acull al llarg de l’any,
juntament amb l’UtopiaMarkets Il·lustració —que tindrà lloc a la tardor—. Tots
tres comparteixen l’objectiu de reunir tres col·lectius culturals i els seus

exponents amb els seus públics naturals i potencials en un mercat de cap de
setmana.
Ser útils obrint la cultura al major nombre possible de persones i promoure la
llibertat creativa i el talent són l’essència dels UtopiaMarkets.

Confirmeu la vostra assistència a la trobada amb la premsa aquí

#atocar
utopiamarkets.com
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