L’exposició “Trajectòries” constitueix una mostra d’allò que ha estat i segueix essent el fruit
del Batxillerat Artístic al Col·legi Episcopal de Lleida.
Es tracta d’un conjunt d’obres representatives dels alumnes de les sis primeres promocions
d’aquests estudis que van néixer ara fa quinze anys amb la intenció de donar continuïtat al
camí obert pel professor i artista Víctor P. Pallarés.
Ara, passats els anys, a l’Episcopal tornem a acollir novament aquests joves, la majoria dels
quals han seguit alguns dels viaranys descoberts a les aules de batxillerat. L’IEI és insígnia a la
vegada d’un conjunt de territoris de Ponent, motiu afegit d’agraïment i satisfacció per a tots
nosaltres que en els nostres 58 anys d’història hem mirat d’estendre coneixements i formació
per totes les comarques lleidatanes.
Aquests vint joves que avui us ofereixen les seves creacions representen diferents tendències,
diferents poètiques, diferents maneres de concebre la creació. I mitjançant aquesta una visió
particular del món. Hi trobem igualment, des de la naturalitat, una pinzellada de les seves
trajectòries que es defineixen per haver fet de l’art un element indispensable en la seva vida.
Mª Antònia Mateus i Gorgues
Directora
Col·legi Episcopal “Mare de Déu de l’Acadèmia”
Lleida

Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida i de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, Josep Maria Solé i Sabaté, director de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, i Mª Antònia Mateus i Gorgues, directora del Col·legi
Episcopal, es complauen a convidar-vos a la inauguració de l’exposició:

i a la visita guiada que impartira la professora Eva Salas i Urrea.
L’acte tindrà lloc el dijous, 7 de maig de 2015, a dos quarts de vuit de la tarda,
a la Sala Montsuar de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
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