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NOTÍCIES GIRONA

COESPAI VOL DINAMITZAR LA CULTURA GIRONINA
bonart
Espai & Comunitat, és un coworking, una comunitat sostenible i creativa de persones, empresaris i petites empreses al
centre de la ciutat de Girona, on es comparteix l’espai amb finalitat de col·laboració, innovació i benefici mutu.
Un dels objectius de CoEspai (Anselm Clavé, 32 de Girona) és dinamitzar i establir un lligam amb la cultura i la ciutat per
donar un valor afegit a l’entorn de treball, un espai vital i enriquidor. Amb aquesta finalitat s’han organitzat tot tipus
d’esdeveniments: exposicions, col·laboració amb festivals i mostres d’associacions i institucionals i xerrades.
Alguns dels esdeveniments realitzats a CoEspai: Bloqueig, exposició d’escultures d’ARCº Pujol; Kabuki i Affair, motra de
Jud i Honey; Temps de Flors 2013 amb col·laboració de l’escola la Farga; domèstica, a setembre 2013 i Les golfess fan
festa, març del 2014.
Des de CoEspai, s’ha organitzat un primer cicle d’exposicions i cursos de formació per artistes. Alhora també es valora la
possibilitat de programar un seminari al primer trimestre del 2015. Les exposicions es faran la sala que s’ha anomenat
“3r. a l’esquerra”, comissariat per Azahara Cerezo. Per aquesta primera edició la comissària ha proposat com a fil
conductor “Traspassar la línia”, al voltant del qual girarà tot el cicle expositiu, de setembre a desembre i les jornades de
debats i seminari de l’any 2015.
“Traspassar la línia” agrupa cinc exposicions que es duran a terme entre setembre i desembre de 2014. Inclou tres
exposicions individuals: Adrià Ciurana, David Ribó Dalmau i Irena Visa i una de col·lectiva de Mario Santamaría, César
Escudero i Azahara Cerezo.
CoEspai vol ser, a més a més d’un lloc de treball compartit, unlloc d’encontre amb l’art i les pràctiques artístiques. A partir
d’aquest projecte es volen obrir nous espais de difusió i exposició de les pràctiques artístiques a Girona, tant pels
artistes que treballen habitualment a Girona com també convidant a exposar als forans per generar així intercanvis i
experiències entre uns i altres, creant un espai de relació entre els artistes i les personesque treballen al coworking, així
com entre l’espai expositiu i la ciutadania. D’aquesta manera, des de CoEspai, es vol contribuir a dinamitzar l’oferta
cultural a Girona i obrir nous espais de diàleg on el llenguatge de les pràctiques artístiques i el pensament formin part de
la quotidianitat.
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