MEMORIA 2021
ASOCIACIÓN CULTURAL AÍS
A actividade da Asociación Cultural AÏS para o ano 2021 engloba un total de dez actividades que
dan cabida a unha ampla diversidade de públicos.
A pesar de que a AÏS aposta por un formato presencial no que se xeran redes e se fomentan a
inclusión de colectivos con diversidade funcional ou sensorial, a crise sanitaria actual, ademais de
obrigar á entidade a modificar datas e formatos, tamén apostamos pola combinación do formato
presencial coa retransmisión en directo a través de Internet.
Deste xeito non só garántese a continuidade dos proxectos previamente programados, senón a
posibilidade de chegar a un público obxectivo maior tanto nacional como internacional.

INGRESOS
Para facer posible o desenvolvemento da maioría dos programas, a Asociación conta co apoio das
administracións públicas como o Concello e a Deputación da Coruña.
O proxecto dá boa conta tamén do amplo apoio de entidades privadas, tanto con pequenas
achegas económicas como en colaboracións en especie. Así, pódese contar con Zapata, Garrido e
asociados, Fundación Luís Seoane, AC Alexandre Bóveda, Escola de Imaxe e Son da Coruña,
Caruncho, Tomé & Judel, Sousiño SL, Adegas Petrón, Orquestra Sinfónica de Galicia, Concesionario
Lanzo, ACOPROS. Asociación Coruñesa de Promoción do Xordo, entre outros, así como fondos
propios, remanentes de anteriores anualidades, achegas de persoas socias e doazóns puntuais.
Tamén é notorio .
Finalmente, sinalar que todas as actividades son de entrada de balde, polo que non existen
ingresos de taquilla.

6 DE XANEIRO2021
TALLER DA ARTISTA YOLANDA DORDA

LENZOS E PARTITURAS [V]
Hoxe reunimonos con Yolanda Dorda, unha pintora nada en Barcelona e residente na Coruña,
que ten o seu estudio no barrio de Monte Alto. No seus últimos traballos explora o universo
feminino a través da carnalidade, da intimidade e do erotismo. Rostros, corpos e pel amosan a
sexualidade en liberdade, o pracer en soidade.
Dous violíns farán tremer os trazos convulsos de Dorda, os de Despina e Tomás Ionescu, que
interpretarán varios movementos do húngaro Béla Bartok.
https://www.youtube.com/watch?v=pdFJWHO0gEc

27 DE XANEIRO2021
GALERÍA ANA VILAECO

LENZOS E PARTITURAS [VI]
Hoxe visitaremos a Galería Vilaseco -un espazo cultural, multidisciplinar, ubicado no centro de
Coruña- para conversar con Miriam Pérez, directora da mesma.
“El desencanto”, exposición de Teo Soriano que habitará até febreiro a galería, tomará forma
de partitura con PSAPPHA, de Xenakis, un solo de multi-percusión -interpretado por Noé
Rodrigo- que inundará o espazo cun maremoto sonoro, de latexo regular, pero con enérxicos
xiros. Como a intensa obra de Soriano.
https://www.youtube.com/watch?v=uG6mPv6YmgM

6 DE MARZO
DIÁLOGOS MUSICAIS IANNIS XENAKIS

A_NEXOS [VI] “O ARTISTA MOSAICO”
Este sábado gozamos de dúas das súas pezas máis coñecidas para violonchelo: Nomos Alpha,
composta entre 1965 e 1966, e Kottos, de 1977, que serán interpretadas polo violonchelista
Thomas Piel de Vertixe Sonora coa colaboración de Millán Abeledo da Real Filharmonía de
Galicia.
O escritor e crítico musical Paco Yáñez (Santiago de Compostela, 1974) conducirá esta charlaconcerto na que afondará nos diversos aspectos da biografía de Xenakis, desde o seu labor
como compositor ata o seu interese pola enxeñería e a arquitectura, pasando polo seu
compromiso político e polo contexto histórico no que desenvolveu a súa actividade.
https://www.youtube.com/watch?v=kUoeCB-JiFI&t=34s

27 DE FEBRERO
DIÁLOGOS MUSICAIS

A_NEXOS [IV] / MALICK, MUSSORGSKY E TCHAIKOVSKY
A_NEXOS explorará esta relación nunha sesión que contará coa participación do programador,
xestor cultural e comisario audiovisual Javier Trigales (A Coruña, 1976) e da pianista
Sofía Merchán (Zamora, 1994).
https://resisfestival.com/es/programa/a_nexos-iv-2/

23 OCTUBRO 2021
150 ANOS DA CHEGADA DE ROSALÍA Á CORUÑA

UN DÍA CON ROSALÍA
Co gallo do 150 aniversario da chegada de Rosalía de Castro á Coruña, a Agrupación Cultural
Alexandre Bóveda organiza para este sábado 23 de outubro a xornada “Un día con Rosalía”. Palestras,
roteiros, recitais poéticos, concertos, cinema, obradoiros… compoñen un completo programa para
celebrar esta efeméride.
A asociación cultural AÏS elaborou unha reportaxe fotográfica e audiovisual dos actos realizados neste día.
Son moitas as pegadas que existen na cidade para podermos homenaxear a escritora: o teatro principal
da cidade leva o seu nome, unha rúa, un colexio de infantil e primaria, unha estatua, os seus versos no
Xardín de San Carlos, o seu nome nas vidreiras do Pazo Municipal… E mesmo da Coruña partiu a idea de
pór o seu nome a unha estrela…
Devolver á escritora algo do que ela nos deu cunha serie de actividades para lembrar a efeméride e
contribuír dalgún xeito para que a súa obra sexa aínda máis coñecida e recoñecida é o que nos move
neste programa de actos arredor de Rosalía de Castro, que levaremos a cabo no último trimestre do ano.
Para festexar esta efeméride fiximos un día completo de actividades.

https://www.youtube.com/watch?v=jbR9zhcXQng

4 DE DECEMBRO2021
TALLER DA ARTISTA LUISA VALDÉS

LENZOS E PARTITURAS VIII
A cita de hoxe é coa pintora Luisa Valdés no seu taller 16 ARTE, ubicado na coruñesa rúa Inés de Castro,
número 16.
A artista, formada entre Coruña e París, compaxina a súa labor docente coa artística, presentaranos hoxe
o seu último traballo, SEGREDOS NATURAIS, un paseo pola natureza a través da pintura táctil e a
impresión, na que traballa de memoria, recordando paisaxes e interprentando o vivido neles,
intensificando así a sensación de trascendencia.
E se a pintura táctil e a impresión son as vías para chegar á arte de Luisa, as xemas dos dedos de Sergio
Delgado, pianista cubano afincando en A Coruña, pintarán sobre o teclado tonos e notas para
acompañar, coa música, esta visita.

5 DE DECEMBRO 2021
TALLER DA ARTISTA GOSIA TREBACZ

LENZOS E PARTITURAS VIII
O nome Sto lat, traducido ao galego como “Cen Anos”, provén dunha expresión polaca – e
tamén canción tradicional- utilizada para transmitir bos desexos, boa saúde e unha longa vida.
Todo o que lle desexamos nós a Gosia.
A artista, que compaxina a súa labor docente, aquí e na universidade, con disciplinas como o
diseño gráfico e a videocreación, experimenta na súa obra plástica con diferentes técnicas,
como a pintura, o debuxo, a fotografía ou o colaxe para reflectir o seu propio universo persoal.
Cadros de vida aos que, hoxe, envolverá en partituras a trompeta do artista cubano Wilson
Ortega.
https://www.youtube.com/watch?v=Ji5Zd9QQliA

11 DE DECEMBRO 2021
TALLER DA ARTISTA DO LUME JULIA ARES

LENZOS E PARTITURAS IX
A cita de hoxe é con Julia Ares, a artista do lume: esmalte sobre metal, vidro fusionado, vidro
termoformado… É moi recoñecible a súa obra aquí en A Coruña, dado que o paseo marítimo da cidade
atesora 1300 esmaltes, realizados por ela, integrados nas caracteristicas farolas vermellas que iluminan as
nosas noites.
E se o elemento transformador de Julia é o lume, as labaradas sonoras da guitarra de Rafa Fernández,
músico noiés afincado en Santiago de Compostela, encherán de calor este asombroso espazo de
creación, un mundo máxico e sorprendente a partes iguais.
Grazas, Rafa fernandez, pola faíscas dos teus dedos contra as cordas. Grazas, Julia, por abrirnos a porta
do teu fogar e permitirnos descubrirte a través dos teus vidros.

18 DE DECEMBRO
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTAMPA CONTEMPORÁNEA

LENZOS E PARTITURAS X
Hoxe recibiranos Pedro Galilea (director da Fundación CIEC), e Jesús Núñez, seu tío, creador
e impulsor do centro, ubicado na súa casa natal. Trátase dun edificio modernista (deseñadopor
González Villar) cunhas instalacións de máis de 1.500 metros cadrados.. que inclúen
obradoiros (con todo o material necesario para o desenvolvemento das técnicas gráficas),
unha biblioteca, unha sala de exposicións e tamén un museo de estampa contemporánea.
Nesta ocasión, a maquinaria dos tórculos danzará ao son de Berthold Hamburguer,
violonchelista da Orquestra Sinfónica de Galicia, que interpretará uns fragmentos da primeira
suite para violonchelo, de Benjamin Britten, opus 72: canto primo, lamento e canto segundo.
https://www.youtube.com/watch?v=aRsan5IPGaA

DECEMBRO 2021

PLAN DE FORMACIÓN INTERNA
Continuando co plan de formación iniciado o ano pasado, seguimos a traballar na identificación
das necesidades do equipo de traballo da nosa entidade, valorando que obradoiros ou cursos
poden ser de interese para o progreso da nosa organización e as persoas ou entidades que
colaboran nos nosos proxectos.
Creamos un espazo formativo presencial e en liña, coherente coas necesidades xeradas polo
crecemento da nosa asociación e o seu campo de actuación, cunha formación de calidade,
propoñendo accións formativas concretas que nos permitan adquirir os coñecementos precisos
para o desenvolvemento dos diferentes traballos e a súa actualización
Este ano leváronse a cabo dous cursos de formación en liña impartidos por Mayka González
Mouriño, socióloga con máis de 20 anos de experiencia no eido social e cultural na nosa
cidade:
OBRADOIRO DE CREACIÓN, DESENVOLVEMENTO, XUSTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DE PROXECTOS
SOCIOCULTURAIS
12, 13 e 14/03/2021 | EN LIÑA
OBRADOIRO DE DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS SOCIOCULTURAIS INCLUSIVOS.
AS ARTES INCLUSIVAS NO EIDO DA IGUALDADE, A DISCAPACIDADE E A INCLUSIÓN
29 e 30/12/2021 | EN LIÑA

