CONVOCATÒRIA BECA PRIMER COMISSARIAT
2015-2016
BÒLIT, CENTRE D’ART CONTEMPORANI. GIRONA

BÒLIT

En col·laboració amb l’Escola Universitària ERAM de Salt,
l’Escola Municipal d’Art de Girona, l’Escola d’Art i
Superior de Disseny d’Olot i l’Estació Espai Jove dins el
projecte col·laboratiu Hibridacions i contextos de la
Xarxa de Centres d’art i Escoles d’art de Catalunya
El Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona en col·laboració
amb l’Escola Universitària ERAM de Salt, l’Escola Municipal d’Art
de Girona, l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot i l’Estació
Espai Jove, dins el projecte col·laboratiu Hibridacions i
contextos de la Xarxa de Centres d’art i Escoles d’art de
Catalunya, col·laboren en la convocatòria 2015 per a la Beca
Primer Comissariat Bòlit.
Hibridacions i Contextos és un projecte que neix de la voluntat
d’articular projectes en xarxa entre els centres, espais d’art i
les escoles especialitzades en art i disseny; entitats que són
alhora distants en les seves activitats quotidianes i properes en
fites com el foment de les relacions entre l’art, l’educació, el
context i la connexió amb la societat (http://hibridacions.net).
Les bases de la convocatòria són les següents:
Objectius
Aquesta tercera edició de la convocatòria pretén seleccionar un
projecte de comissariat en format expositiu que es presentarà
dins de la programació 2015-2016.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és seleccionar un projecte
expositiu que sigui una primera experiència comissarial i que, al
mateix temps, suposi la presentació de nous artistes i creatius
joves de les escoles d’art participants.
S’estableix que els artistes i dissenyadors participants han de
ser estudiants als centres implicats o que hagin acabat els
estudis en aquests centres en els darrers 5 anys.
El projecte expositiu s’executaria en aquests centres com a
mostra itinerant del Bòlit en col·laboració amb les escoles.
Candidats
Futurs comissaris menors de 35 anys que hagin acabat els
estudis relacionats amb la cultura i la creació contemporània en
els darrers 5 anys i/o estudiants universitaris que vulguin
dedicar-se al comissariat.
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Projecte
Hauran de ser projectes expositius adaptables als diferents
entorns expositius que posaran a disposició els tres centres
participants.
El projecte haurà de preveure l’exposició d’obres i destinar un
espai de documentació on donar pautes de lectura del contingut
de l’exposició, així com facilitar el coneixement dels artistes i
dels centres participants.
El projecte haurà d’incloure una proposta desglossada en 5
apartats (la temàtica o concepte a desenvolupar és de lliure
elecció):
1.
Concepte expositiu i artistes i tipologia de l’obra a
exposar.
2.
Proposta de disseny de l’espai expositiu: elements
expositius, equipament necessari i d’organització espaial, i una
idea bàsica de l’adaptació en cada cas.
3.
Proposta de comunicació i documentació del projecte.
Inclourà la creació d’una imatge del projecte, un fulletó, un
vídeo promocional i un reportatge fotogràfic de la mostra (el
comissari/ària proposarà un alumne/a (o alumnes).
4.
Proposta d’activitats
5.
Pressupost
Informació
Es facilitarà un dossier a www.bolit.cat amb:
−
Una relació de màxim 12 artistes prèviament seleccionats
pels responsables del projecte i informació sobre el seu treball
artístic (cada centre aportarà 4 propostes)
−
Una relació de màxim 3 dissenyadors gràfics prèviament
seleccionats pels responsables del projecte i informació sobre el
seu treball gràfic
−
La descripció dels diferents espais on es farà l’exposició
Dotació
La dotació econòmica és de 3.000 € (totes les quantitats
expressades inclouen tots els impostos):
−
Beca de comissariat: 1.000 €
−
Beques de creació artística: 1.500 €
−
Beca comunicació gràfica i documentació: 500 €
Complementàriament:
La comunicació i difusió de l’exposició, itinerància i activitats
aniran a càrrec de cada centre, especialment des de la unitat
de comunicació del Bòlit. Es podrà optar a la utilització de
recursos de reprografia dels centres participants. Les
aplicacions de comunicació a cada espai seran les que determini
cada escola i van al seu càrrec. El muntatge de les exposicions
anirà a càrrec de cada centre. Els centres participants, inclòs el
Bòlit, col·laboraran en l’aportació dels recursos d’infraestructura
necessaris (videoprojectors, reproductors, equip de so,
peanyes, etc.). Les assegurances i el transport van a càrrec
dels centres organitzadors.
Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, així com els
responsables del projecte dels centres educatius participants,
faran un acompanyament com a tutors del projecte tant pel que
fa a la vessant comissarial com a l’artística i de disseny, de
caràcter professionalitzador. La participació en el projecte

2

comporta estar disposat a rebre el mentoratge i restar obert a
les indicacions dels equips professionals dels diferents centres
organitzadors. Al final de l’experiència el Bòlit estendrà un
certificat d’aprofitament de la beca a cadascun dels participants
que hagi assolit els coneixements de la pràctica professional
experimentada durant tot el procés.
Entrega de documentació
La documentació que cal lliurar en format digital a través de
correu electrònic a l’adreça bolitconvoca@bolit.cat és la següent
(en un sol document unitari inferior a 5 MB):
− Currículum de la persona comissària i dels artistes que es
proposen.
− Carta de motivació.
− Document explicatiu de presentació amb la motivació a
participar en aquesta convocatòria i les expectatives (màxim 3
pàgines).
− Projecte expositiu en format digital.
− La proposta ha de ser inèdita.
A més, caldrà presentar el full de participació i acceptació de les
condicions convenientment omplert i signat (cal adjuntar-hi una
relació dels materials enviats per correu electrònic),
al
Registre de l’Ajuntament de Girona (també es pot enviar per
correu certificat), en un sobre únic amb la referència següent:
CONVOCATÒRIA PRIMER COMISSARIAT BÒLIT 2015-2016
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
a
l’adreça:
bolitconvoca@bolit.cat
Els dossiers que no hagin estat seleccionats es retornaran fins
al 15 de setembre de 2015 a les oficines del Bòlit. Els dossiers
no recuperats s’eliminaran.
Termini de presentació i resolució
Termini obert fins al 19 de juny de 2015
Resolució: abans del 30 de juny de 2015
La direcció del Bòlit notificarà la resolució personalment a
l’interessat/ada i es penjarà el dossier seleccionat al web del
Centre (www.bolit.cat).
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; Edu Ortiz, tècnic de
L’Estació Espai Jove; Carolina Martínez de l’ERAM; Jordi
Armengol de l’EMA; Roger Serrat-Calvó, de l’Escola d’Art d’Olot
i Ariadna Lorenzo i Valentina Kalaydjian, comissàries de la beca
primer comissariat 2014-2015.
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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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ANNEX 1. FORMULARI DE SOL·LICITUD

1. Dades del sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Adreça postal
Telèfon

Mòbil

E-mail

Data de naixement

Accepto les bases de la convocatòria.
2. Breu explicació del projecte

3. Documents a lliurar
€ Currículum del sol·licitant i dels artistes
€ Carta de motivació
€ Proposta projecte expositiu
€ Documentació addicional, si s’escau

Signatura del sol·licitant,

Data
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