Cicle Cultural Fundació Cuixart 2012
Des dels seus inicis, fins a dia d’avui, la Fundació Cuixart ha volgut
diferenciar-se, amb el seu Cicle Cultural, de la resta d’ofertes d’oci
que acaparen la Costa Brava durant els mesos d’estiu. Mesos
saturats de concerts, festivals de música clàssica i propostes que,
generalment, repeteixen els patrons de sempre.
Per això, i aprofitant l’entorn de la Fundació, on l’aura creativa,
inconformista i rebel d’en Modest Cuixart continua viva,
impregnant tots els racons, volem apostar per la innovació,
l’experimentació i l’art d’avantguarda, que van ser les consignes
d’un artista en evolució constant. Intentem allunyar-nos del
corrent, per oferir-vos experiències i espectacles que us
sorprenguin.
Amb aquesta intenció, ens agrada convidar a joves talents perquè
es donin a conèixer i a artistes de renom perquè es reinventin,
mostrant cares insòlites de si mateixos. Així, podem trobar des
d’Ernesto Collado i el seu espectacle eclèctic “de Milagros y
Maravillas” fins a Pau Riba versionant-se a si mateix amb
l’espectacle “Ribaibal”.
Perquè si tu vols, a l’estiu, també pots ser alternatiu.
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Programació “Cicle Cultural Fundació
Cuixart 2012”

28 Juliol Festival Enmut (Annexe1)

21:00h Gratuït

Vine a gaudir de la 4ª edició d’aquest peculiar festival de curtmetratges
on el més important no és el que es diu.

4 Agost Jazz Mediterrània

20:00h

12 Euros
Nit de jazz al jardí de la Fundació Cuixart amb
“Entelèquia 4” Màrius Ferrer (piano), Jordi Garcia (guitarra), Ferran
Riembau(contrabaix), Jordi Morell (bateria).

11 Agost Pau Riba Ribaibal

20:30h

12 Euros
Una “metavisió” de Pau Riba, fent versions d’ell mateix
Música, Dansa, Poesia i arts plàstiques, tot en viu!.

18 Agost Ernesto Collado “de Milagros y Maravillas”

20:30h

12 Euros
Espectacle còmic: “Una experiencia musicalmente estupefaciente con
cowboys y garbanzos carismáticos”.

22 Agost Marta Millà & Cia Multaqa

20:00h

10 Euros
"Mahabbat,

la Ciència de l'Amor".
L’actriu Marta Millà recita en català els poemes dels grans poetes del
sufisme. En Muhàmmad Yusuf Mayans (ûd i recitats en àrab), en
Pedro Burruezo (veus, guitarra...) i la Maia Kanaan (veus, viola)
interpreten una música sentida i emocionant.

20 Agost Curs Rakú

18:30h

(prèvia inscripció)
Amb el cèlebre ceramista Carles Torrent “Carlets”.
21 Agost Curs Rakú
(prèvia inscripció)
Segona sessió del curs.
25 Agost Festa del Rakú

18:30h
20:30h Gratuït

Rakú en viu, per a tots amb el mestre Carlets.

8 Setembre Ricard Gili / Alain Guiu

20:00h

12 Euros
Nit de jazz al jardí de la Fundació amb Ricard Gili (trompeta), Alain
Guiu (piano), Pere Loewe (contrabaix), Pau Bombardó (bateria).

“Cicle de Cinema Alternatiu a la fresca”
- Sota la direcció artística de Xavier Domenech, i co-dirigit per Denis
Rovira, presentem aquest cicle de curtmetratges i documentals al pati
de la fundació.
3 Agost L’humor és curt
3 Euros
-

Dus le Duc (Xavier Doménech)
Touchê (Xavi Doménech)
Whitte Rabbit (Lyda Patittucci)
Marcianas (Sintu Amat)
Maleza en el Balcón (Sintu Amat)
Amigos (Daniel Ibañez)
Suvida (Alex Garcia)

22:00h

10 Agost Documentals de nit
- Almas con sexo (Pilar Gonzalez)
- El último maqui (Enric Miró)
- Anâs (Enric Miró)
17 Agost Crits de lluna
-

La cuerda (Pablo Solá)
No (Guillermo Bosh)
Te y Fantasmas (Sintu Amat)
Unfarewell (Ainhoa Menéndez)
Juan con miedo (Daniel Romero)
El sindrome de Morfeo (Alex Garcia)
Gargots (Juan Moliner)
Lazarus Taxon (Denis Rovira)
El Grifo (Denis Rovira)

PROGRAMA EDUCATIU

LABORATORI CUIXART - ESTIU 2012
Workshops i seminaris de creació plàstica contemporània

De dilluns a divendres
agost

dill 6, dim 7 agost

dill 13, dim 14 agost

dill. 20, dim. 21, diss. 25
agost

Descobrir tècniques artístiques: forma
i volum

3 a 12 anys (cat,
cast, ang, fr)

10h a 12h

El valor d’allò invisible: el color com a
transmissor d’idees

ADULTS

10h a 12h

El color com a eina per a modificar
espais

ADULTS

10h a 12h

RAKU

ADULTS

19h a 21h

dill. 27, dim. 28 agost

Eines per a l’educació visual i plàstica

MESTRES de
primària

10h a 12h

dill. 3– dim. 4 setembre

L’harmonia de l’entorn i la realitat
actual. Art, arquitectura i ésser humà.

ADULTS

10h a 12h

Màxim 10 alumnes per curs.
Consulteu preus a:
Mes info. www.fundaciocuixart.com

