DEL 6/05 al 12/06 de 2011
Inauguració:
5/05 de 2011 (19.30h)

NAT[U]RA
Nat[u]ra és la contribució del Bòlit a una de les
manifestacions populars més emblemàtiques de la
ciutat, “Girona, Temps de Flors”. Un apropament
contemporani al paisatge per esbrinar-ne les claus,
analitzar-ne els components i contrastar els processos
que s’hi vinculen. Tot un seguit de propostes des de
les pràctiques artístiques, i també des d’escenaris i
perspectives diverses, de la ciència a la història, de
la filosofia al disseny. De l’organisme decoratiu a
l’objecte viu: és el paisatge una anomalia de la natura?
En la seva primera manifestació, Nat[u]ra se centra
en la noció de rumor, en una invitació a auscultar
el paisatge; una pausa entre els ressons que oculta i
desvetllen l’oblit i la memòria o l’observació atenta i
activa sobre la manipulació de l’entorn.

EN EXPOSICIÓ

ACTIVITATS VINCULADES

Scenocosme (Grégory Lasserre i Anaïs met den
Ancxt) / Akousmaflore
Bòlit_LaRambla
Del 6 de maig al 12 de juny de 2011
Akousmaflore és una instal·lació sonora amb plantes
sensibles, un jardí interactiu format per vegetals
musicals reactius a la gestualització i el frec. Cada
planta reacciona davant el més mínim contacte o
augment de la temperatura amb el llenguatge del
seu propi so, una experiència insòlita d’un entorn
que dóna resposta a la seva existència, oferint
la possibilitat de compondre i interpretar una
orquestració floral in situ.
www.scenocosme.com

Trobada Internacional de Land-Art a la Ciutat
Del 7 al 15 de maig de 2011. Rambla de la Llibertat i
carrer Santa Clara de Girona
La Trobada Internacional de Land-Art reuneix a
Girona creadors d’arreu del món per fer intervencions
artístiques amb elements naturals del propi lloc.
Enguany la ciutat pren un protagonisme especial ja
que les intervencions es faran en entorns urbans.
En aquesta edició, el Bòlit ha estat invitat a
seleccionar un artista visual per tal que participi a la
Trobada. El creador seleccionat és Jordà Planellas de
Varsity of Maneuvers, que treballarà en col·laboració
amb l’artista Oliver Walker.

Eva Cau i Víctor Masferrer / Rámlah
Dadespai
Del 6 al 22 de maig de 2011
Instal·lació audiovisual que vol inserir la memòria en
el present en recordar les grans inundacions a Girona,
en altre temps protagonistes a la vida quotidiana d’un
dels eixos comercials més importants de la ciutat: la
Rambla de la Llibertat. Ara inexistents a causa de
la força continguda al pantà de Susqueda, recordarne perills passats pot portar a percebre el paisatge
construït com una amenaça, un risc latent que
contrasta amb la placidesa d’un contorn urbà ufanós,
escenari turístic i comercial, carta de presentació de la
ciutat.
Projecte guanyador de la beca Inundar’t 2010.
Tutor: Jordi Font.
Progrés i catàstrofe semblen, tal com ja havien apuntat
autors com Walter Benjamin o Hannah Arendt, les dues
cares d’una mateixa moneda. L’aigua és, doncs, un recurs
escènic i conceptual que recorda que l’accident –Paul
Virilio ho asseveraria- es manifesta com a congènit a
tot aquell desenvolupament humà entès com una cursa
sense aturador. Una producció constant, que no és només
de matèries sinó també de sistemes immaterials de
percepció i de creació d’imaginaris, ha fet oblidar en molts
casos la feblesa consubstancial a un ésser humà que es
comporta amb autocomplaença i que actua, per avidesa
o desconeixement, cada cop més allunyat de l’equilibri i
l’harmonia en relació amb el medi en què viu.
Jordi Font

ÒRBITA BÒLIT
Del 7 al 15 de maig de 2011
De dilluns a divendres 10-13.30h/16.30-20h
i dissabtes 10-13.30h/17-20.30h
Botiga de Joguines Zeppelin Un Món de Jocs
Exposició dels resultats del taller infantil “Jo veig el
que tu no veus! Els nens exploren l’arquitectura”.
Portat a terme el mes d’abril i conduït per
Arquikids, el taller ha consistit en tot un seguit
d’activitats per explorar la ciutat amb accions i
exercicis vinculats al disseny, l’arquitectura, el medi
ambient i el seu desenvolupament sostenible.

Educació explícita: Jornada de projectes
educatius al Bòlit
12 de maig de 2011. Bòlit_LaRambla
Presentació d’experiències pedagògiques
fonamentades en la creativitat com a estímul de
coneixement. Mitjançant activitats que transcendeixen
els espais escolars acostumats, alumnes i professors
han participat en pràctiques basades en el procés i
l’experiència.
Escola expandida per tonificar la intuïció i la
imaginació, relatar i compartir imatges i pensades;
paraules, imatges, gestos i somriures per aprendre a
relacionar-se amb l’entorn des d’angles diversos, de
vegades insòlits.
_ 17.30 h. Presentació i projecció
Projecte d’innovació educativa
Escoles Vila-roja, Font de la Pólvora i Sagrada Família.
Girona.
Un recorregut pels hàbits saludables de la mà del
personatge Ojú, des d’un entorn virtual creat pels
mateixos estudiants amb motion graphics.
Presenten: alumnat del cicle superior i professionals
del Taller del Barri Vell.
_ 18.30 h. Presentació i projecció
Va d’ARt
CEE Ramon Surinyach. Ripoll
Documental que recull els resultats d’un treball
compartit entre artistes vinculats a la comarca
i alumnes del Centre, fet tant dins com fora de
l’escola, amb l’objectiu de crear noves i enriquidores
dinàmiques en la seva vida i experiència educativa.
Presenta: MariSol Roca
_ 19 h. Presentació i projecció
Òrbita Bòlit_ Jo veig el que tu no veus. Els nens exploren
l’arquitectura
Presentació del videodocument sobre l’activitat
desenvolupada durant el taller infantil portat a terme a
la botiga de joguines Zeppelin Un Món de Jocs del 18
al 21 d’abril de 2011.
Presenta: Solange Espoille
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