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El programa Territori contemporani, produït per La Xarxa [2] i Vallès Oriental Televisió [3] amb el suport de la
Diputació de Barcelona, va rebre ahir dimarts el premi de Crítica d’art, atorgat per l’Associació Catalana de Crítics
d’Art [4], per la seva contribució a la difusió del teixit artístic del territori català. Ens n'alegrem molt!
Aquest capítol 15 de 'Territori Contemporani' comença a Sant Cugat del Vallès. ADN Platform [5] és una
plataforma per a projectes expositius singulars, determinats per la seva capacitat reflexiva i voluntat de risc.
L'artista Laura Llaneli [6] es dedica a l'art contemporani des de l'exploració de les relacions entre el discurs de la
música, l'experiència sonora i el llenguatge visual.
A Balada [7], trobem la residència d'artistes Baladre [8], un taller residència per a artistes que duen a terme
projectes impulsats per Lo Pati – Centre d'Art Terres de l'Ebre [9].

Podeu veure els capítols anteriors també al seu web d'alacarta.cat [10]
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