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L’

art contemporani
busca la interacció, el contacte entre les diverses
disciplines artístiques (les arts escèniques, la música, les arts plàstiques, les arts visuals i les literàries) i necessita
també intercanvi d’idees i de
punts de trobada no només entre
els artistes d’aquí i d’arreu, sinó
també amb el públic, entès com a
observador però també com a
part activa de l’obra que es mostra, sovint en procés, amb l’objectiu de promoure la cohesió social
i la reflexió. En aquesta línia de
treball la sisena edició de
l’Inund’art mostrarà a Girona,
des d’avui i fins diumenge, l’activitat artística seleccionada d’entre totes les propostes que han
presentat artistes d’arreu.
Hi haurà instal·lacions al carrer, com Imatges transcendentals
de Peace Prudence Sea Diversions, o Tecnologia dels infants, del
Col·lectiu ReAct. Seran al Pont
de Ferro, al de Sant Agustí o a les
Voltes d’en Rosés. A la Rambla hi
haurà exposicions de fotografia,
com Nòmades, de Helen Roig, o
de pintura, com Materia Natural
de Cati Salazar. Qui vulgui una visita guiada pels diferents espais
de la ciutat pot optar pel recorregut que s’iniciarà avui i es repetirà demà a dos quarts de sis de la
tarda. El trajecte el dinamitzarà
el grup de percussió Xirois i el
punt de trobada és a la Casa de
Cultura, on avui i just mitja hora
abans, a les cinc, s’inauguraran el
espais expositius i tindran lloc algunes
performances,
com
h_O.o.M (Object(s) of Migrations)
de Daniël Vandersmissen.
Altres performances tindran
lloc a l’aire lliure, com el circ aeri
de Martina Riba que proposa La
libèl·lula i es podrà veure dissab-

Exposició. FotoMercè 2011: Sem
i Grafia, de Rosario Fandiño. Centre Cultural la Mercè. Pda. la Mercè,
12. Girona (fins al 28 de maig).
Concert de poesia. Homenatge a

Joana Raspall, a càrrec de Pepa Contes. Biblioteca Escolar Montfollet.
Montfalgars, 4. Girona (17.30 h).

Clàssica. Concert de flautes de

bec a càrrec de Tiam Goudarzi,
Ana Margules, Sara Parés i Abel
Puig.
Auditori Josep Irla. Edifici Generalitat.
Pl. Pompeu Fabra, 1. Girona (20 h).

Espectacle multimèdia. Nueva York
en un poeta, amb The Missing
Stompers i Alberto San Juan.
Teatre de Salt. Pl. Sant Jaume, 2.
Salt (21 h).

INUND’ART

Un dels espais expositius de l’edició passada d’Inund’art

Pl. del Vi. Girona (21 h).

L’art a l’espai públic
te al pont de Ferro a les set de la
tarda. Diverses actuacions de música i dansa començaran aquest
vespre a la Casa de Cultura, a partir de dos quarts d’onze on el
grup Los seis días presenten nou
disc i Dinatatak, els guanyadors
de l’edició passada, el seu treball
d’afro-fusió, mentre Mei Arnella
i Antonio Izquierdo proposen
l’espectacle de dansa Artespai.
Taller internacional i premis
Una de les novetats que presenta
enguany l’Inund’art és la celebració d’un taller internacional sobre Intervencions urbanes que

Inund’art torna als
carrers de Girona
per fer arribar
l’art contemporani
a tots els públics
compta amb dos whorshops. El
d’aquesta tarda l’impartirà
Däniel Vandermissen que amb el
tema de l’art a l’espai públic acabarà amb un debat entre els assistents. Els premis Inund’art 2011
contemplen l’exposició de les

obres guanyadores. Enguany
s’han presentat 400 artistes i se
n’han seleccionat 116 amb 34 propostes.
Inund’art 2011, on col·laboren
la majoria d’institucions i associacions dedicades a l’art contemporani de les comarques gironines,
tindrà una cloenda musical diumenge a la tarda a la Rambla de
Girona amb les actuacions del
grup Dime que tu no cantas i la
d’Albert Jordà, que presentarà el
seu nou disc La vida esclata quan
es para el temps. L’any passat
Inund’art va comptar amb uns
15.000 visitants.c

J.P.

El Festival de Jazz de Banyoles
arriba a la 18a edició oferint un
total de dotze concerts amb diferent format. Divendres les actuacions seran a la plaça del Teatre,
on se celebrarà la 5a edició del
Jazztronòmic i i hi haurà la possibilitat de combinar diverses varietats de vi i formatge amb la
música de Dani Comas, Celeste
Alías i Pablo Selnik.
Demà dissabte al migdia la

Teatre. Diàlegs a quatre bandes,

amb Francesc Ten, Pere Solés, Roger Costa-Pau, Nene Coca i Anna
Torres Sala la Planeta.
Pg. Canalejas, 6. Girona (22 h).

Exposició. Les orquídies de la
Garrotxa . Museu dels Volcans.
Carretera de Santa Coloma, s/n .
Olot (fins al 26 juny).
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Teatre. Primaris, a càrrec de la
Cia. la Soga, dirigida per Carles
Mallol Teatre Municipal el Jardí.
Pl. Josep Pla. Figueres. (21 h).

Cançó. Concert de Manel, que
presenta el seu darrer disc 10 milles per veure una bona armadura. Auditori Palau de Congressos.
Pg. Devesa, 35. Girona (18 h).
Clàssica. Conjunt de música

medieval Cerverí de Girona.

Jazz a la vora de l’estany
Marxing Band voltarà pels carrers de la vila i a la tarda la plaça
del Teatre, amb Champagne
Sparkle, i l’auditori de l’Ateneu,
amb Canela canta Matas, seran
els espais escollits. Diumenge,
amb el Pícnic Jazz, les actuacions seran al Parc de la Draga i
començaran a migdia amb el
grup d’animació infantil Tot s’hi
Val. Night Train Trio, Verd i
Blau i la Big Band Jazzenviu actuaran també a aquest espai tan
especial de l’estany.c

Espectacle. Flirt, amb Guillem
Albà i Always Drinking Marching
Band. Teatre Municipal.

Auditori Josep Irla. Edifici Generalitat.
Pl. Pompeu Fabra, 1. Girona (20 h).
Exposició. Selecció d’obres de

Carme Massana

Fons d’Art Galeria. Carrer Bisbe
Guillamet, 4. Olot (fins al 3 de juny).
Ruta guiada. Caminada guiada

per descobrir el delta del Tordera
i els aprofitaments agrícoles
Sa Palomera. Blanes (9 h).
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FESTIVAL JAZZ DE BANYOLES

Actuació de Seitons Tuff al Jazztronòmic de l'any passat

Taller. Taller de circ familiar. Teatre el Mundial. Passeig de Marimon
Asprer. La Bisbal d’Empordà (11 h).

