BECA PRIMER COMISSARIAT BÒLIT
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2014
BÒLIT, CENTRE D’ART CONTEMPORANI. GIRONA
En col·laboració amb L’Estació Espai Jove

El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona en col·laboració
amb L’Estació Espai Jove, presenta la convocatòria 2014 per a
la Beca Primer Comissariat Bòlit, regulada per les bases
següents:
Objectius:
Aquesta segona edició de la convocatòria pretén seleccionar un
projecte de comissariat en format expositiu que es presentarà
al Bòlit_StNicolau, dins de la programació del primer
quadrimestre de 2015.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar l’oportunitat de
realitzar el primer comissariat a joves que tenen interès a
desenvolupar projectes expositius d’art contemporani, alhora
donar a conèixer noves propostes d'artistes i donar suport a les
carreres professionals dels artistes gironins.
Candidats:
S’estableix que els comissaris han de ser menors de 35 anys o
bé que siguin estudiants o que hagin acabat els estudis
relacionats amb la cultura i la creació contemporània en els
darrers 5 anys, residents a Girona o a les comarques gironines.
En aquesta edició, i amb motiu de la celebració de la 20a edició
de la programació de Mostrar’t (L’Estació Espai Jove 20072014), és imprescindible que la selecció d’artistes proposats
pels comissaris sigui d’artistes que hagin participat a Mostrar’t.
Hauran de ser projectes que s’adaptin a l’espai expositiu.
Projecte i informació:
El projecte haurà d’incloure un espai de documentació on hi
hagi informació sobre tots els artistes que han participat a
Mostrar’t. L’equip tècnic de L’Estació Espai Jove aportarà
material de documentació per aquest espai. El comissari o
comissària pot aportar propostes sobre com resoldre l’espai de
documentació dins l’espai expositiu i els formats del material
documental.
Per a l’elaboració del projecte es facilita un dossier amb la llista
dels 70 artistes que han participat a Mostrar’t i informació sobre
cadascun d’ells, i un plànol del Bòlit_StNicolau (es podrà
descarregar a www.bolit.cat i a www.girona.cat/estacio). Al
mateix temps, durant el mes d’octubre al Bòlit_StNicolau hi
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haurà material de consulta sobre els artistes que disposin de
materials publicats o dossiers d’obra.
Dotació:
La dotació econòmica és de 2.600 € (tots els impostos
inclosos), per cobrir la beca de comissariat, els honoraris dels
artistes i les despeses de producció artística.
Complementàriament es destinarà un màxim de 2.000 € (tots
els impostos inclosos) per al disseny i producció de materials de
difusió i per al servei de muntatge expositiu, serveis que es
contractaran als proveïdors del Bòlit.
L’equip tècnic del Bòlit donarà suport i tutelarà la qualitat del
projecte i el procés d’execució.
El Bòlit durà a terme la comunicació i aportarà els materials
audiovisuals necessaris, així com la vigilància de l’espai durant
l’obertura de l’exposició.
S'ofereix la possibilitat d'emprar la infraestructura de l'oficina
del Bòlit per treballar en l'execució del projecte en horari a
convenir.
Entrega de documentació:
La documentació que cal lliurar és la següent:
− Currículum de la persona comissària i dels artistes que es
proposen.
− Document explicatiu de presentació amb la motivació a
participar en aquesta convocatòria i les expectatives
(màxim 3 pàgines).
− Projecte expositiu en format digital (PDF, màxim 5 MB). Cal
que inclogui: descripció conceptual i tècnica de la proposta
(inclosa la comunicació), fitxa de necessitats tècniques de
producció i pressupost (màxim 3 pàgines).
− Croquis de la distribució de l’exposició a l’espai.
− La proposta ha de ser inèdita.
Caldrà enviar les propostes obligatòriament en dos formats: en
format digital a través de correu electrònic a l’adreça
bolitconvoca@bolit.cat (en un sol document unitari:PDF, Word,
etc. inferior a 5 MB) i en format paper a través de correu
administratiu (Suposa la tramesa postal través de l’oficina de
correus i que el sobre quedi segellat amb la data corresponent)
o presentar-les en mà al registre d'entrada de documents de
l'Ajuntament de Girona (pl. del Vi, 1. 17004 Girona), en un
sobre únic, tancat, amb la informació següent:
CONVOCATÒRIA PRIMER COMISSARIAT BÒLIT
Ajuntament de Girona (Registre)
Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Es verificarà que el segell de correus o registre de lliurament
coincideixin amb el termini de la convocatòria.
Els dubtes i les consultes relatives a aquesta convocatòria es
resoldran per correu electrònic: bolitconvoca@bolit.cat (excepte
durant el mes d’agost) i a estacio@ajgirona.cat (durant tot el
període).
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Termini de presentació i resolució:
Termini obert fins al 31 d’octubre de 2014
Resolució: 14 de novembre de 2014
La direcció del Bòlit notificarà la resolució personalment a
l’interessat/ada i es penjarà el dossier seleccionat al web del
Centre.
Els dossier que no hagin estat seleccionats es retornaran fins el
15 de desembre a les oficines del Bòlit. Els dossier no
recuperats s’eliminaran.
Criteris de valoració:
No es valoraran les propostes que no acompleixin les bases de
la convocatòria.
Es valorarà de forma positiva:
− La viabilitat de la proposta
− La qualitat de la selecció artística proposada
− La idea de curadoria
El jurat estarà format per Carme Sais (directora del Bòlit,
Centre d'Art Contemporani. Girona), Laura Ruiz i Emma Ribas
(equip de coordinació de Mostrar’t de L’Estació Espai Jove) i
Maia Kanaan, beca primer comissariat 2013.

Acceptació de les bases:
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació
d’aquestes bases i de la resolució del jurat, així com dels canvis
que, com a conseqüència de factors aliens a l’organització, es
puguin produir posteriorment.
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