El moviment ha estat objecte d’estudi des de moltes
disciplines, també en l’art. L’experimentació amb
moviment és la peça clau per entendre l’art cinètic,
l’origen del cinema o la màgia de la dansa.
En aquesta tercera edició del Nano Arts us proposem
tot un dia de tallers, cinema i activitats per crear
i experimentar el moviment en família.

CaixaForum Girona
C. de Ciutadans, 19
17004 Girona

Festival

Servei d’informació:
Tel.: 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
Horaris i preus:
D’11 a 15.30 h: 5 €
De 15 a 19.30 h: 5 €
D’11 a 19.30 h: 9 €
Entrada gratuïta per a menors de 3 anys
Aforament limitat
Informació i venda d’entrades online:

Entrades també disponibles a CaixaForum en horari
d’atenció al públic
* Els organitzadors es reserven el dret de modificar
aquest programa per raons de força major i sempre
en benefici de les activitats.

per a tota la família
19 d’octubre del 2019
CaixaForum Girona
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Sessió de matí d’11 a 15.30 h
Sessió de tarda de 15 a 19.30 h

Quiric

Vestíbul I 11-19.30 h I A partir de 2 anys

Experimentarem, a través del llenguatge tecnològic,
aspectes com el dibuix lliure, les formes geomètriques,
la llum i els sons de diferents instruments musicals o les
emocions.

#caixaforumfamilia
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Taules de llum

Espai 3B I 11-19.30 h I De 2 a 6 anys

Espai multisensorial per jugar i experimentar amb la percepció sensorial. Una bona estona d’exploració, diversió
i observació del moviment per als més petits.
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Espai de pícnic i descans

Llotja I 11-19.30 h

Una zona tranquil·la per seure, reposar i agafar forces
per seguir amb les activitats del festival.
* Aquest espai no disposa de servei de bar.
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Espai de joc 0-3

Espai 2 I 11-19.30 h I De 0 a 3 anys

Especialment indicat per a infants de 0 a 3 anys. Joc
lliure i tranquil amb elements de fusta que estimulen la
imaginació, la interacció, la capacitat sensorial i la psicomotricitat fina.

05

Racó de lectura

Espai 1 I 11-19.30 h

Una selecció de llibres adreçats a totes les franges d’edat
per fullejar, descobrir i compartir lectures.

3a

edició
Nous
horaris
!

Tarda

Matí

Tot el dia

Hora

Activitat

Edats recomanades

Tipologia

Lloc

11-19.30 h

01

Quiric

A partir de 2 anys

Activitat autònoma

Vestíbul

11-19.30 h

02

Espai de joc 0-3

De 0 a 3 anys

Activitat autònoma

Espai 2

11-19.30 h

03

Taules de llum

De 2 a 6 anys

Activitat autònoma

Espai 3B

11

11-19.30 h

04

Espai de pícnic i descans

Per a tota la família

Activitat autònoma

Llotja

11-19.30 h

05

Racó de lectura

Per a tota la família

Activitat autònoma

Espai 1

Sala d’actes I A partir de 4 anys I Durada: 60 min
Sessions: 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30 i 18.30 h

11-19.30 h

06

Il·lusió en moviment

Per a tota la família

Activitat dirigida

Porxada

11-18 h

07

Un film col·lectiu

A partir de 5 anys

Activitat dirigida

Espai 1

11-14 h

08

Taller de còmic

A partir de 5 anys

Activitat dirigida

Espai 4 i 5

11-14 h

09

Belluga

Per a tota la família

Activitat dirigida

Espai 6

11.30, 12.30,
13.30, 14.30 h

11

Petits herois

A partir de 4 anys

Projeccions

Sala d’actes

12 h

10

Visita familiar: Formes modernes Construint
Nous Mons. 1914-1945. Les avantguardes
històriques a la col·lecció de l’IVAM

A partir de 6 anys

Activitat dirigida

Lloc de trobada:
recepció

15.30-19.30 h

08

Taller de còmic

A partir de 5 anys

Activitat dirigida

Espai 4 i 5

15.30-19.30 h

09

Belluga

Per a tota la família

Activitat dirigida

Espai 6

16.30, 17. 30 i 18.30 h

11

Petits herois

A partir de 4 anys

Projeccions

Sala d’actes

18 h

10

Visita familiar: Formes modernes Construint
Nous Mons. 1914-1945. Les avantguardes
històriques a la col·lecció de l’IVAM

A partir de 6 anys

Activitat dirigida

Lloc de trobada:
recepció

Petits Herois

Una selecció de curtmetratges plena de sorpreses,
enginy i creativitat. Amb un punt en comú: els seus
petits herois protagonistes que intenten fer front de
forma enginyosa a diferents reptes vitals.

08 Taller de còmic
Marc Torrent
Espai 4 i 5 I 11-14 h i 15.30-19.30 h / A partir de 5 anys

Planta baixa

Primera planta

Segona planta

Com podem suggerir el moviment en un dibuix? Marc
Torrent, il·lustrador i director artístic, ens proposa una
taller per treballar els recursos plàstics que fan que les
coses expressin moviment.

Por de volar (Fear of flying)
Conor Finnegan, Irlanda, 2012, 9’10’’

Espai 6

11

Sandra Partera, pintora, artista plàstica i il·lustradora, ens
proposa participar en una obra col·lectiva per treballar
la idea de moviment. Ho farem mitjançant la creació
d’elements mòbils i agafant l’obra de Rosali Schweizer
com a referent artístic.

Belluga
Crea Moviment
09

Fotografia: Judit Rodríguez.
Centre Cívic la Teixonera

Espai 6 I 11-14 h i 15.30-19.30 h I Durada: 20’
Per a tota la família

El col·lectiu Crea Moviment ens proposa un taller de
dansa, joc i cançons en família. Un espai de trobada per
interactuar de forma lliure i espontània a través del moviment del cos.
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03

10

Péter Vácz, Hongria, 2013, 16’17’’

Porxada I 11-19.30 h I Per a tota la família

Espai 3B
Sala d’actes

El cérvol i la conilleta (Nyuszi és Öz)

Il·lusió en moviment
Sandra Partera
06

Grand Prix
Marc Riba i Anna Solanas, Espanya, 2011, 7’15’’

Pati

Llotja

01

07 Un film col·lectiu
AHomeInProgressFilm

04

(La petite casserole d’Anatole)
Éric Montchaud, França, 2014, 5’47’’

Espai 1 I D’11 a 14 h i de 15.30 a 18 h
A partir de 5 anys

Recepció
05
Porxada

El cassó de l’Anatole

06

Espai 1

07

Espai 2
02

Espai 4

Espai 5
08

Un taller de rotoscòpia amb Laura Ginés, Rafa Castañer
i Pepon Meneses, on intervindrem en una pel·lícula
existent per convertir-la entre tots en una nova peça
audiovisual. Descobrirem com generar moviment a
partir d’una seqüència d’imatges fixes.
* A les 15 i a les 19 h es projectarà el resultat final de la peça.
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Visita familiar: Formes modernes.

Ser o no ser… taronja

(Orange ô désespoir)
John Banana, França, 2011, 3’41’’

Construint Nous Mons. 1914-1945.
Les avantguardes històriques
a la col·lecció de l’IVAM

L’elefant i la bicicleta (Le vélo de l’éléphant)
Olesya Shchukina, França, 2014, 9’

Sala d’exposicions I 12 i 18 h I A partir de 6 anys
Lloc de trobada: recepció

5,80 metres (5,80 mètres)
Nicolas Deveaux, França, 2012, 5’30’’

