DOSSIER
COL·LABORADORS / PATROCINADORS
ESPAI 3ER ESQUERRA DE COESPAI

CoEspai i el 3er Esquerra
CoEspai 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 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.
És en aquest sentit que neix el 3er Esquerra, el projecte cultural de CoEspai, sota el paraigua del qual s’han organitzat tot tipus d’esdeveniments: exposicions, col·laboració amb
mostres d’art i festivals, xerrades i presentacions.

Els cicles expositius
A partir de setembre de 2014 es va decidir donar un impuls al projecte cultural de CoEspai
iniciant la programació de cicles expositius a cura de comissaris independents, donant,
d’aquesta manera, noves oportunitats a professionals d’aquest àmbit que inicien la seva
carrera i a artistes que, en el moment, no trobaven en els espais convencionals sortida per a
les seves propostes.
Cicle “Traspassar la línia” a cura d’Azahara Cerezo
setembre - desembre 2014
Exposicions
David Ribó “El banquet del senyor capital”
Adrià Ciurana “Expulsió Primera Part”
Azahara Cerezo, César Escudero, Mario Santamaria “Post-lectures”
Irena Visa “Imaginary USA”

Cicle “Realitats alterades” a cura de Rita Andreu
març - desembre 2015
Exposicions
Valérie Prot “Portraits”
Quelic Berga “iAm”
Mawatres “Concreto”
Montserrat Rodríguez “Paisaje con silla azul. Variaciones”
Publicació
En relació a aquest cicle expositiu, i gràcies a la concessió d’una subvenció Kreas de l’Ajuntament de Girona, es va editar una publicació, a mig camí entre el catàleg d’exposicions i el
llibre d’artista, que va incloure textos al voltant de les exposicions programades i una peça
de cada un dels artistes participants en el cicle, pensada exclusivament per a aquesta publicació, firmada i seriada.

Cicle “Subtil” a cura de Sol Riera
setembre - desembre 2016
Exposicions
Estel Ciurana “Sibil·lina”
Mar Serinyà “Ritmes de la natura”
La Wäwä (per definir)
Publicació
Seguint la línia de publicació oberta l’any anterior, per a aquesta ocasió s’ha decidit optar
per produir 3 llibres d’artista independents que funcionen en relació amb cada una de les
exposicions programades però també de forma autònoma, com a complement a les exposicions.

Propostes per a patrocinadors
OPCIÓ 1
Patrocini cicle expositiu
Què oferim?
Comunicació offline
- Inserció del logotip/nom de la marca a tots els materials impresos:
fulletó, cartell, full de sala, etc.
Comunicació online
- Inserció del logotip/nom de la marca a tots els materials publicitaris 2.0:
fulletó, cartell, full de sala, invitació a la inauguració, notes de premsa, etc.
- Logotip (amb vincle a la web de l’empresa) a l’apartat de patrocinadors i col·laboradors de
la pàgina web del 3er Esquerra de CoEspai.
Breu descripció de l’empresa.
-Menció especial a les xarxes socials del 3er Esquerra de CoEspai (twitter, facebook, instagram, flickr, youtube).
Aportació: 150€
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OPCIÓ 2
Patrocini cicle expositiu + publicació
Què oferim?
Inserció logotip en la comunicació offline i online del cicle expositiu (= opció 1)
+ Inserció logotip en els dispositius de comunicació offline i online específics de la publicació: fulletons, cartells de les presentacions públiques a llibreries de Girona ciutat i provincia,
invitacions a les presentacions, notes de premsa, vídeos promocionals, etc.
+ Inserció logotip en els crèdits de la publicació.
+ 1 exemplar de la publicació.
Aportació: 300€

Sibil·lina

Estel Ciurana
Peça sonora d’Eduard Rojas basada en el projecte d’Estel Ciurana i
composada exclusivament per a aquesta publicació.
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en el marc del cicle expositiu “Subtil” comissariat per Sol Riera.
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