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“Música, ballet i pintura”

Amb el Patrocini de:

Música, ballet i pintura

“Simbiosi entre les tres disciplines i els seus creadors”

Elizabeth Cohen, coreògrafa i Directora Artística del Ballet Contemporani de
Catalunya

Elizabeth Cohen va començar els seus estudis de ballet a Xicago (EEUU) a l'edat de 8 anys.
Va formar part del Civic Ballet of Chicago amb Larry Long i Dolores Lipinski i va assistir a
programes a l’ABT de Nova York, Houston Ballet, The Harid Conservatory, Ballet Chicago,
Joffrey Ballet a Chicago, Miami City Ballet, Ballet Austin, Ballet West i Cincinnati Ballet.
Cohen es va graduar al Conservatori de Música de la Universitat de Cincinnati sota la direcció
de Jiang Qi i Deirdre Carberry, on el seu repertori incloïa Balanchine's Walpurgisnacht i Pas de
Deux, la dansa dels petits cignes del llac dels cignes, Myrtha a Giselle, rols de solista a
Paquita, i papers originats en estrenes mundials de Jiang Qi.
Elizabeth va ballar amb el Ballet San Antonio, on va obtenir el paper principal a la Ventafocs de
Ben Stevenson O.B.E. Més tard amb Madison Ballet, va obtenir papers inclosos en el 2n i el 3r
tema del Pas de Deux a The Four Temperaments de Balanchine, Dew Drop i Mirliton
divertissement a The Nutcracker, la fada d'estiu a la Ventafocs, papers originals de dansa
contemporània en obres com I Am My Brother’s Keeper, Jiffy Pop i On the Surface.
Cohen va produir, dirigir, coreografiar i interpretar una producció independent al Overture
Center for the Arts (EEUU) a Madison, Wisconsin. Va recaptar fons fins a 14.000 dòlars per a
l'espectacle, que incloïa nou treballs d'estrena mundial esgotant les entrades.
Elizabeth es va incorporar al Ballet Nacional del Perú el 2016 on va ser ballarina solista
principal. Va obtenir els papers de Polimnia i Terpsichore en la primera producció del país de
Balanchine, Apollo, i altres rols principals i solistes del repertori de la companyia.
A més de ser dalt l'escenari, l’Elizabeth s'ha embarcat en desenes de projectes paral·lels
centrant-se en treballs específics al costat de fotògrafs, coreògrafs, pintors, músics, arquitectes
i d'altres. Continua col·laborant per mitjans multimèdia amb artistes en un intent d'abastar totes
les dimensions del nostre món artístic per obtenir un resultat dinàmic i multidimensional.
Cohen ha destacat pel seu caràcter emprenedor i aposta incondicional també aquí a casa
nostra essent part fundadora del Ballet Contemporani de Catalunya assumint-ne la direcció
artística. Dins aquesta nova iniciativa basada en els nous valors de la dansa apresos al llarg de
la seva carrera, hi participa, a més, com a coreògrafa i ballarina.

www.balletcontemporanicatalunya.cat

Joan Magrané, compositor

Joan Magrané, (Reus, 1988), s'inicià en la composició de la mà de Ramon Humet.
Posteriorment es perfeccionà a l'ESMUC de Barcelona amb Agustí Charles, a Graz amb Beat
Furrer i al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de París en la classe
d’Stefano Gervasoni.
Ha estat lauréat de la Vila Medici de Roma, membre de la Casa de Velázquez de Madrid,
compositor resident de La Pedrera (2018/2019) i compositor convidat del Palau de la Música
Catalana (2019/2020). La present temporada és el compositor resident del Centro Nacional de
Difusión Musical amb seu a Madrid.
La seva música beu de diverses fonts poètiques i artístiques (d'Ausiàs March i Joan Roís de
Corella a Joan Miró i Perejaume), està íntimament lligada a la polifonia renaixentista i ha estat
interpretada per orquestres, grups i solistes com ara l'Ensemble Intercontemporain (Pintscher,
Mantovani), el Quatuor Diotima, l'Orquesta Nacional de España (Afkham), l'OBC (Matheuz), la
BBC Scottish Symphony Orchestra (Pintscher), l'Orquesta de la RTVE (Kalmar), Les éléments,
el Quartet Gerhard, l'Azahar Ensemble, el Kebyart Ensemble, Carlos Mena, Iñaki Alberdi, Joel
Bardolet i Carles Marigó, entre d'altres, i en contextos com la Philharmonie de París, el Festival
de Lucerna, el BOZAR de Brussel·les, el Heidelberger Frühling, el Gran Teatre del Liceu, el
Festival de Peralada, L'Auditori de Barcelona, el Palau de la Música Catalana, l'Auditorio
Nacional de Madrid, el Festival de Torroella, les Nits de clàssica de Girona i la Fondation
Royaumont, entre d'altres.
En el camp de l'òpera recentment ha presentat, amb el dramaturg Marc Rosich, Diàlegs de
Tirant e Carmesina (amb Isabella Gaudí, Anna Alàs i Josep Ramon Olivé, direcció musical de
Francesc Prat i espai escènic de Jaume Plensa), una coproducció d'Òpera de Butxaca i Nova
Creació, el Festival de Peralada i el Gran Teatre del Liceu.
Ha estat guardonat amb diversos premis entre els quals destaca el XXXI Premi Reina Sofía de
Composició Musical, Fundació de Música Ferrer-Salat. Les seves obres estan editades per
Durand i per Ficta.

www.joanmagrane.com

David Callau, pintor

David Callau, (Cambrils, 1973), és una artista multidisciplinar creador d’obres pictòriques,
escultures i escenografies, entre altres moltes activitats. A l’Escola d’Art de Tarragona el
professor Tomás Olivar l’empeny a visitar l’Escola Massana de Barcelona on hi estarà durant
tres anys. Després abandona l’ensenyament encotillat per crear el seu propi llenguatge.
Es considera totalment influenciat per la llum i el blau del Mediterrani, les seves arrels a
Cambrils, la família, els seus viatges per diferents cultures i les diverses experiències vitals. La
seva galeria 7 d’Art de Cambrils ja porta 24 temporades. Des d’allí la seva projecció, primer a
Tarragona i després a la resta del món, ha estat ininterrompuda i imparable. Cal destacar la
instal·lació al Mercat Central de Tarragona, el 2009, on va haver de crear 12 diorames del
pessebre en 2500 m2 i 18 m d’alçada. Aquesta fita li va valer la crítica de la Vanguàrdia com a
un artista a destacar en l’art del segle XXI. A partir d’aquí passa de la pintura a la instal·lació de
gran format i també a l’escultura efímera amb material reciclat. Comença a empastar pintura,
dansa i música i es converteix en l’artista multidisciplinar amb què és conegut avui. Les seves
pròpies paraules el defineixen com un “clàssic renovat, un pintor figuratiu abstracte que
capta cada instant de l’essència de la natura, la fauna, la vida quotidiana, l’ésser humà i
milers de somnis”.
Des de 1996 la seva carrera professional no ha deixat d’avançar amb exposicions per tota la
geografia catalana i espanyola, així com a Bielorússia, Munic, Hamburg, París, Miami Beach,
Moscú o Bangkok. Les seves estades a Tailàndia marquen una evolució important en la seva
trajectòria així com també un dels últims projectes al teatre Bolshoi de Moscú on ha estat
requerit per pintar ballarins en directe i fer una gran exposició sobre el teatre així com crear-ne
vestuaris i decorats.
Seguint amb el seu ampli ventall creatiu ha pres la direcció artística de pel·lícules i altres
esdeveniments d’art, ha donat conferències, ha dissenyat cartells i altres creacions incloent el
camp de la moda, ha fet performances, muntatges escenogràfics, participat en pel·lícules i
documentals i ha il·lustrat revistes.
David Callau diu que el seu estudi i el seu art són nòmades però les seves arrels són a
Cambrils i això l’acompanyarà sempre en els seus viatges vitals i artístics sigui on sigui:
“Soc el que els meus pares em van donar: ales per seguir creient que aquest és el meu
camí. No tinc por a un llenç en blanc, el que em fa respecte és no sentir que segueixo viu
en l’art”.

www.davidcallaugene.com
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