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Del 13 de maig al 28 de maig de 2022

Exposició

Exposició: “Calidoscopi”

Exposició interactiva impulsada per la Fundació CIPO adreçada especialment a
infants de 3 a 12 anys.

Creada per Joan Serra (Art del Vitrall) i Alfons Llobet (L'Obrador), la mostra consta
de 24 mobles en què s'allotgen mòbils, periscopis gegants i calidoscopis de moltes
formes, mides i colors diferents. Es tracta d'una exposició interactiva perquè, mirant
per un extrem del tub i dirigint-lo cap a la llum, l'espectador/a pot veure, sempre en
forma d'estrella, els cossos que hi ha entre les dues làmines de vidre que conformen
el calidoscopi: aigua, vidres, plomes, metalls, llavors, etc. Fent-lo girar, es canvia la
disposicio dels elements i, per tant, es creen imatges sorprenents. Les combinacions
de llum i color són inesgotables!

Un projecte social

Els creadors, després de 28 anys d'itinerància de l'exposició per diferents indrets del
país, van decidir cedir-la a una entitat social. Primer, a Ningú Sense Sostre i, ara, a
CIPO.

Apadrina un calidoscopi

Entitats, particulars, empreses, administracions... poden apadrinar un calidoscopi o
fer-ne una petita aportació. Els padrins/es podran donar els calidoscopis a entitats
receptores (hospitals, escoles, equipaments, etc.).

Fes la teva aportació a cipo.cat/calidoscopi.

On es destinen els diners?

A ajudar persones usuàries de l'Associació Ningú Sense Sostre en situació
d'emergència habitacional.

CIPO és una entitat sabadellenca sense afany de lucre que treballa per millorar la
vida de persones amb diversitat funcional i les seves famílies.

Horari | De 9 a 21 h

Destinataris | De 3 a 6 anys i de 6 a 12 anys

Organitza | Ajuntament i CIPO
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