CONVOCATÒRIES OBERTES

1
Producció i creació d’un projecte en vídeo que suposi una lectura
artística contemporània del patrimoni cultural de la ciutat

BÒLIT
CENTRE D’ART
CONTEMPORANI
GIRONA
Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

Amb el suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània en el
marc de la convocatòria de projectes CULTURA 2013:

2
Vídeomapping.
En col·laboració amb el Festival Internacional de Mapping de Girona.

3
Projectes creatius, de recerca o d’investigació en arts visuals
(projecte de lliure elecció)

4
Creació als espais de residència amb conveni d’intercanvi amb el Bòlit:
Addaya, Centre d’Art Contemporani d’Alaró (Mallorca)
i Espai 1646 de la Haia (Holanda)

BÒLIT
RESIDÈNCIA
GIRONA
CREATIVA

5

El barri compta amb un entramat molt
interessant de petits negocis i tallers del
sector de les indústries creatives que
de mica en mica es van instal·lant en
aquesta àrea de la ciutat, molt propera
a una de les entrades en cotxe més
importants de Girona (accés nord de
l’autopista i ronda de Pedret) i, alhora,
a un pas d’una de les zones verdes més
boniques de la ciutat (la vall de Sant
Daniel).

CONVOCATÒRIES OBERTES

L’espai de residència del Bòlit està
situat al barri de Sant Pere a pocs
metres del Bòlit_StNicolau, una
de les seus expositives del Centre
d’Art i de la futura seu del museu
d’art modern i contemporani (Casa
Pastors). Ubicat en una plaça des de la
qual es pot veure la torre de Carlemany,
el jardí arqueològic, el rosetó de Sant
Pere de Galligants, etc. es troba en una

zona molt cèntrica a només cinc minuts
del centre de la ciutat.

1. Producció i creació d’un projecte
en vídeo que suposi una lectura
artística contemporània del
patrimoni cultural de la ciutat

XARXA

S’ofereixen diferents convocatòries
adreçades a artistes, comissaris o
qualsevol professional de l’àmbit de les
arts visuals per tal d’ocupar un espai
de residència al Barri Vell així com la
possibilitat d’intercanvi de projectes
amb altres centres nacionals, de
l’Estat i internacionals que disposin de
residències per a artistes.

L’ESPAI

BÒLIT
RESIDÈNCIA
GIRONA
CREATIVA

Bòlit Residència Girona Creativa
és un programa de residències
creatives adreçat a l’intercanvi
d’artistes a nivell nacional i
internacional. Aquest projecte neix
amb un doble objectiu: facilitar
l’acollida i el treball d’artistes
en el context gironí i promoure
la mobilitat internacional dels
creadors locals.

Bòlit col·labora amb d’altres centres
amb programes de residència per
a artistes així com amb d’altres
projectes d’àmbit europeu:

L’espai consta d’un dormitori doble,
cuina menjador i lavabo equipats i
disposa de sistema de calefacció i
connexió Wi-Fi.

ALTRES USOS

EL PROJECTE

Convocatòria Internacional dirigida a creadors
que vulguin realitzar un treball de recerca en residència
al Centre de Creació Contemporània Nau Côclea

Es pot fer ús de l’espai de residència
del Bòlit en altres
dos formats:
1. Invitació: cessió gratuïta a
artistes i/o agents culturals, per
a projectes relacionats amb la
ciutat de Girona
2. Cessió de l’espai a preu públic
per a artistes que desitgen
desenvolupar un projecte a la
ciutat de Girona

2. Videomapping. En col·laboració
amb el Festival Internacional de
Mapping de Girona.

Panacée – Montpeller, França i el
Museu de l’Empordà de Figueres portaran a terme un projecte de residències
d’artistes de l’Euroregió i internacionals,
triats en convocatòria pública, durant la
tardor de 2014.

3. Projectes creatius, de recerca
o d’investigació en arts visuals
(projecte de lliure elecció)
4. Creació als espais de residència
amb conveni d’intercanvi amb
el Bòlit: Addaya, Centre d’Art
Contemporani d’Alaró (Mallorca)
i Espai 1646 de la Haia (Holanda)

· Projecte d’intercanvi ETAC (Espai
Transfronterer d’Art Contemporani).
Bòlit, juntament amb Addaya, Centre
d’Art Contemporani – Alaró, Mallorca,
el Centre d’art Le Lait, Laboratoire Artistique International du Tarn – Albí, França,
el centre de cultura contemporània La

· Centre de Creació Contemporània Nau
Côclea. Convocatòria internacional
dirigida a creadors que vulguin realitzar
un treball de recerca en residència al
Centre. Côclea i el Bòlit sumen esforços
per crear la Xarxa Artistes en Residència (XARTER) on es preveu integrar
les diferents residències artístiques de
comarques gironines.
Més informació a www.bolit.cat

