Projecte educatiu
CACiS ofereix a llarg de l’any el seu projecte pedagògic dissenyat per artistes i educadors, adreçat a aquells professionals de l’educació, i altres agents dinamitzadors socials
i artistes interessats en la comprensió dels llenguatges de
les arts visuals i la seva relació amb el medi natural i la sostenibilitat.
Un programa específic que neix fa 10 anys de la col•laboració
de diferents agents de les arts, la ciència i l’educació. Els treballs i propostes fetes pel CENTRE formen part d’un programa integral d’investigació, desenvolupament i innovació,
referit a la interacció existent entre les diferents disciplines
artístiques i la seva relació amb l’entorn, que fomenti la
promoció i la difusió del coneixement, servint de resposta a
les demandes d’una societat en continu procés de modernització i que requereix solucions en aquest àmbit.
Programa expositiu
La programació d’exposicions temporals que du a terme
el Centre va lligada a la filosofia i objectius de CACiS. Cada
autor/a escollit o escollida presenta una proposta expositiva vinculada al seu treball individual o col•lectiu relacionat
amb la natura, la crítica social, la recerca de noves propostes de creixement artístic, social, econòmic i mediambiental. Artistes compromesos amb l’entorn que reivindiquen
un nou pensament i model de vida.
CACiS programa cada any quatre o cinc exposicions amb
l’objectiu de desenvolupar, impulsar i difondre projectes
basats en els nous llenguatges contemporanis de les arts
visuals.
Festival Efímera
Sota el nom “Encontres d’Art i Natura” CACiS va iniciar al
2009 un cicle de trobades entre diferents agents de la cultura i la ciència per tal de trobar nous plantejaments, recursos i manifestacions on el Planeta Terra i la seva situació
desigual i crítica sigui el principal objecte d’estudi.
Aquest programa va ser l’embrió de l’actual mostra d’art efímer “Efímera”. Una proposta per reflexionar sobre la relació que mantenim amb la natura, apropant-nos-hi a través
de la intervenció artística de diversos artistes al voltant del
paisatge del territori. Intervencions efímeres, respectuoses
amb el medi ambient que no alteren l’entorn natural.

Museu Comarcal de Manresa
Sala Gran
Del 19 d’octubre al 25 de novembre de 2018
Inauguració 19 d’octubre a les 19h
Via de Sant Ignasi 36 - 40, 2a. planta
Horaris: matins de dimarts a diumenge de 10 a 14 h;
tardes de dissabte de 17 a 20 h; dilluns tancat
museudemanresa.cat
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El Centre D’art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS)
El Forn de la Calç celebra els deu anys

EL FORN DE LA CALÇ

El Centre D’art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn
de la Calç és una iniciativa privada sense ànim de lucre fundada a l’any 2008, gestionat per l’associació cultural d’Amics
de CACiS rep el suport de l’Ajuntament de Calders i la Generalitat de Catalunya.

CACiS presenta l’exposició de la recuperació i reutilització
dels Forns de Calç de Calders després de deu anys.

CACiS és un espai dedicat a l’experimentació, investigació
i difusió de les pràctiques artístic-culturals amb la voluntat
d’estimular la discussió, crítica i reflexió necessària per cercar una nova visió de la realitat, fomentant la sostenibilitat
com a estratègia de reforma.

de la indústria minera a la indústria cultural
CENTRE D’ART CONTEMPORANI I
SOSTENIBILITAT

El Forn de la Calç de Calders és un clar exponent del patrimoni industrial i els nous models de gestió cultural. Aquesta
relació provoca una aproximació a la intervenció en el patrimoni industrial diferent a l’habitual fins aquest moment.
Aquesta exposició completa la trilogia del seu desè aniversari i ens endinsa en el procés de transformació de l’antiga
explotació minera, dels seus edificis i dels seus actuals usos.
L’exposició aplega fotografies de la memòria dels forns i
creacions contemporànies realitzades per artistes que han
residit o exposat al Centre d’Art Contemporani El Forn de la
Calç durant els darrers deu anys.

Una selecció d’obres inspirades en el paisatge mineral
i vegetal de l’entorn, amb tècniques tradicionals com
la pedra seca, la cistelleria i moltes altres recuperades
del món rural amb una mirada contemporània.
Escollir 23 artistes de diferents disciplines entre més de 100
projectes, molts d’ells fets a CACiS, no ha estat fàcil, hem
volgut, però, exposar un tast representatiu de la diversitat i
qualitat dels seus deu anys de vida.
Marina Berdalet • Ramon Brichs • Angélica Chávez • Stefan Cools • Irene Cortés • Tamara Erde • Berta Esteve •
Joaquim Falcó • Sergi Faustino • David Gwoman • Sharon
Kallis • Lucia Loren • Alèxia Lleonart • Nika López • Carme
Margarit • Josep Morral • Ruden Ochoa • Roser Oduber
• Izabela Oldak • Maria Picanyol • Marta Pruna • Marco
Ranieri • Aureline Roy

instal·lació de Stefan Cools

CACIS El Forn de la Calç es troba al municipi de Calders, a
5 Km del nucli del poble, a la comarca natural del Moianès,
del Bages i a la Catalunya Central.
El Centre rep el nom del conjunt d’edificacions que el formen, sent un valor destacat del projecte global de CACiS.
El Forn de la Calç de Calders, catalogat com a “Bé Cultural
d’Interès Local” per l’Ajuntament de Calders, es troba dins
de la llista dels “150 millors elements del patrimoni industrial de Catalunya” del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
CACiS forma part de les fàbriques de producció i difusió de
nous pensaments contemporanis de Catalunya aportant activitats, programes i exposicions al panorama cultural del
Territori. Presenta cada any una Convocatòria Internacional
de projectes amb residència que permet realitzar els projectes seleccionats al mateix centre gràcies a una beca que
atorga.
CACiS orienta els seus esforços a la creació, difusió i estudi
dels nous llenguatges de l’art contemporani, la naturalesa i
la sostenibilitat a nivell nacional i internacional amb intervencions sobre el paisatge, exposicions temporals i formació especialitzada.
Igualment CACiS vol donar a conèixer el patrimoni industrial
dels forns de calç i altres formes d’arquitectura catalanes
com a elements d’una nova cultura basada en l’eficiència
energètica i del bon ús dels recursos naturals.

