Formació sobre
Intervencions artístiques
en organitzacions:
convocatòria oberta
Si t'interessa, com a artista, diversificar les teves sortides professionals col·laborant
amb organitzacions fora de l'àmbit artístic, Connexió Girona et dóna la possibilitat
d'adquirir una formació i una experiència de la mà de Connexions Improbables.
Connexió Girona t'ofereix:
_ Seguir una formació teòrica de 4 hores impartida per Connexions improbables sobre
Intervencions artístiques en organitzacions, el dilluns 4 de novembre de 16h a 20h;
_ Adquirir una primera experiència col·laborant amb un / a artista experimentat / da
seleccionat / da (per invitació) per a treballar amb una de les empreses / entitats
participants a Girona Connexió (el límit disponible és de 7 places, es donarà
preferència a artistes residents a Girona i entorn). La col·laboració es desenvoluparà
entre el 6 de novembre i el 17 de desembre del 2013 (veure dates exactes a la
columna de la dreta).
Costos:
La formació no té cost; els artistes seleccionats/des per col ·laborar amb el s artistes
experimentats en el marc de les píndoles creatives de Connexió Girona rebran 280
euros en concepte de dietes.
Dirigit a:
Artistes residents a Girona i el seu entorn provinents de qualsevol disciplina, però, es
prioritzaran les arts visuals.
Calendari:
_Reunió d'informació: dimecres 9 d'octubre 2013, 17h, al Bòlit, Centre d'Art
Contemporani. Girona (Pujada de la Mercè 12, Girona)
_Termini d'inscripció: dijous 17 octubre 2013, 10h
_Comunicació de la selecció: dimecres 23 octubre, 2013
Comitè de selecció format per:
Rafael Camps (Ingràvid Creative Office), Arantxa Mendiharat (Conexiones Improbables)
i Carme Sais (Bòlit, Centre d'Art Contemporani)
Criteris de selecció:
_Interès i coherència de la trajectòria de l'artista; qualitat conceptual i tècnica dels
projectes realitzats fins ara.

_Motivació expressada per la seva participació en Connexió Girona.
_Es valoraran perfils emprenedors amb dots comunicatives, així com l'haver tingut
experiències
prèvies
d'intervencions
artístiques
en
organitzacions.
_Es prioritzaran artistes que tinguin menys de 35 anys, residents a Girona i les seves
comarques, i procedents de les arts visuals, arquitectura, disseny, realització
audiovisual i multimèdia, així mateix, es donarà prioritat a artistes amb formació en
Graus superiors o llicenciatures universitàries ; cursos d'especialització en tecnologies,
gestió i / o comunicació, estudis d'art i / o de tècniques creatives.

Més informació i formulari d’inscripcions:
http://conexionesimprobables.es/pagina.php?id_p=449&i=eus&temp=_t
emp
http://www.bolit.cat

Projecte:

Realitzada per:

Organitza:

Assistència técnica local per

La iniciativa Connexió Girona forma part del projecte del Bòlit Emprèn impulsat pel Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Girona de l'Ajuntament de Girona i
subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d'acord amb el Programa d'ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l'Ordre EMO/312/2012.

