CESSIÓ DE TALLERS PER A L’ART CONTEMPORANI
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2013
BÒLIT, CENTRE D’ART CONTEMPORANI. GIRONA
El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, en col·laboració
amb l’Escola Municipal d’Art de Girona, obre la convocatòria
per a la cessió de tallers per al treball artístic adreçada a
artistes de la ciutat de Girona per a l’any 2013, regulat per
les bases següents:
Objectius:
Aquesta primera edició de la convocatòria pretén oferir dos
espais:
- la torre-espai campanar del Centre Cultural La Mercè:
setembre i octubre de 2013
- el taller EMA-ART: del 2 al 13 de setembre de 2013
L’horari és el del Centre Cultural la Mercè: de dilluns a
divendres, dies laborables, de 9.15 a 13.45 i de 16.15 a 20.45
h.
El període mínim és de dues setmanes i el màxim, de dos
mesos.
Descripció dels espais:
1. Espai Altell de l’Auditori de la Mercè
Espai: 84 m²
Ús: taller de creació
L’espai longitudinal que se superposa a les capelles laterals de
l’Auditori de la Mercè és de 63,5 m² repartits en dos nivells i té
accés a l’espai torre de 19,5 m² (antic campanar). L’espai està
format per un vestíbul de 20 m² (amb una escala que mena a
l’espai de la torre campanar) i, en un nivell més baix (1 m), un
espai rectangular d’uns 43,5 m². L’espai torre és un espai de
19,5 m² amb un gran finestral obert a l’aire lliure que limita la
seva utilització. Es proposa completar aquest espai amb un
tancament de vidre, taula de treball per a la utilització com a
taller d’artistes.´
2. Espai EMA-ART
Espai de 42 m²
Equipat amb piques d’aigua.
Candidats:
S’hi poden presentar artistes a títol individual o agrupacions
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d’artistes de Girona ciutat.
Els artistes interessats hauran de presentar un projecte
d’activitat a portar a terme, així com especificar la durada
prevista per a la seva estada. La cessió de l’espai és gratuïta, i
com a contrapartida es requereix que es treballi en modalitat
de taller obert visitable pel públic dins l’horari de l’equipament,
per la qual cosa el projecte pot incloure el fet de mostrar el
procés de treball i les obres d’art que es produeixen. Se’n farà
una presentació al final de l’estada. No és permesa la venda
d’obres d’art durant l’estada. L’artista també ha de proposar
una activitat o taller artístic obert al públic.

Dotació:
El Bòlit, Centre d’Art Contemporani i l’EMA aportaran suport
logístic, cediran materials de treball que tingui disponibles,
oferiran assessorament quant a elaboració i execució dels
projectes artístics i expositius, i donaran suport en la
comunicació de l’activitat o esdeveniment.
L’artista s’hauria de fer càrrec de les despeses de producció del
projecte artístic i hauria d’establir un horari de permanència al
taller.
La cessió gratuïta es regularà a través d’un conveni entre
l’Ajuntament de Girona i l’artista.
Entrega de documentació:
Caldrà lliurar la documentació següent:
-Instància de petició
-Currículum de l’artista o artistes
-Còpia impresa o digital (pdf, màxim 5 MB) del projecte artístic
que es vol portar a terme: breu descripció del projecte artístic,
dates i horaris previstos per a la utilització de l'espai i activitat
que es proposa com a contrapartida.
Caldrà enviar les propostes per correu certificat o en mà al
Registre de l’Ajuntament de Girona, en un sobre únic, tancat,
amb la informació següent:
CONVOCATÒRIA
DE
CONTEMPORANI
Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1
17004 Girona

CESSIÓ

DE

TALLERS

D’ART

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

Termini de presentació, resolució i atorgament:
Es resoldran dues convocatòries:
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Presentació abans del 26 juliol
Resolució: 31 de juliol de 2013
Presentació abans del 20 de setembre
Resolució 27 de setembre
La direcció del Bòlit notificarà la resolució personalment a
l’interessat/da.
Després de cada resolució es publicaran els períodes cedits i la
previsió de dates de noves convocatòries al web del Bòlit .
Criteris de valoració:
No es valoraran els projectes que no acompleixin les bases de
la convocatòria.
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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