Barcelona guanya una nova sala d'exhibició d'arts escèniques
* El centre de creació de dansa i arts escèniques ofereix el cicle PanoraMix a la sala
0 de l'edifici de Gràcia
* lacaldera engega un nou projecte obrint-se a més disciplines artístiques, a les
entitats del barri i al públic en general.
* El dissabte 5 de maig a les 11h tindrà lloc la festa d'inauguració del nou projecte. 2
dies després començarà el cicle PanoraMix

lacaldera, el centre de creació artística del barri de Gràcia inaugurat fa 17 anys,
engega un nou projecte obrint els seus més de 1000 metres quadrats. La nova
Caldera obre la sala 0 a la ciutat amb un cicle que sota el títol PanoraMix oferirà un
cicle que pretén mostrar i acostar al públic, la gran riquesa i diversitat de les
propostes escèniques que realitzen els creadors del nostre país en la actualitat.
Amb aquest cicle, la sala_0 s’incorpora a l’oferta cultural de la ciutat exhibint com a
eix principal, les peces d’aquests artistes que treballen a les fronteres entre diversos
llenguatges
Una de les novetats és que les actuacions es faran els dilluns, dimarts i dimecres a
les 20h, en comptes de fer-ho de dimarts a diumenge com és habitual.
PanoraMix és una de les apostes del nou projecte artístic de lacaldera. Després de
17 anys, el centre ha decidit convertir-se en un espai obert a la ciutat, especialment
al barri de Gràcia, i a d’altres sectors. Especialment significativa és també l’obertura
del centre a noves disciplines artístiques així com el fet d’apostar també per
consolidar trajectòries artístiques, complementant les residències per a projectes
puntuals que era com havia vingut funcionant fins ara.
Una altra de les novetats és la conversió d'una de les plantes en centre d'oficines per
acollir diversos projectes i col·lectius i empreses relacionades amb la gestió cultural.
lacaldera entén que el procés cultural es tanca quan hi ha recerca, creació,
producció i exhibició. En aquest sentit són ja quatre empreses relacionades amb la
gestió, producció i comunicació de projectes culturals, que s’han adherit al centre.
El nou projecte també contempla la creació d’un carnet d'Amics i d’usuaris de la
Caldera que permetrà accedir als serveis de lacaldera amb descomptes i prioritat per
a reserves. El carnet d’Amic de lacaldera té com objectiu posar en contacte el públic
de sempre, però especialment el nou públic amb els artistes residents que assajaran
i/o exhibiran les seves creacions. lacaldera aposta doncs també, per una política de
creació de públic.
La nova Caldera s’inaugurarà amb un acte festiu el proper dissabte 5 de maig a partir
de les 11h. El dia 7 de maig començarà el cicle PanoraMix.

lacaldera – PanoraMix del 7 de Maig al 20 de Juny

lacaldera: 17 anys
lacaldera neix el 1995 quan un grup de vuit joves artistes emergents de la dansa,
davant de la manca d'espais d'assaig i exhibició de dansa a la ciutat de Barcelona
decideixen transformar un antiga fàbrica de cinturons del barri de Gràcia en un centre
de creació.
Aquells joves artistes comencen a tenir prestigi internacional però són poc coneguts
a Catalunya com a conseqüència de la manca de públic d'aquesta disciplina i fan
aquesta aposta.

Avui, noms com Sol Picó, Toni Mira i Claudia Moreso (Nats Nus), Inés Boza (SenZa
Tempo), Carles Salas (búbulus) , Maria Rovira (Trànsit), Montse Colomé i Carles
Mallol (O tempo Voa) són noms reclamats per a festivals nacionals i internacionals
així com per grans entitats i institucions culturals i alhora noms nous com Roser
López Espinosa i Pere Faura comencen a sonar

lacaldera va obtenir l'any 2006 el Premi Nacional de Cultura que atorga la Generalitat
de Catalunya a través del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (Conca)
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