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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.
Des de la seva obertura, un dels seus objectius 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 va néixer l’espai 3er Esquerra, el projecte cultural de CoEspai,
sota el paraigua del qual s’han organitzat tot tipus d’esdeveniments: exposicions,
col·laboració amb festivals i mostres tant institucionals com d’associacions sense
ànim de lucre i xerrades diverses.
Amb l’espai 3er Esquerra obrim nous espais de difusió, formació i exposició de les
pràctiques artístiques a Girona. És un lloc on generar intercanvis i experiències, un
espai de relació, d’una banda, entre els artistes i les persones que treballen al coworking
i, de l’altra, entre l’espai mateix i la ciutadania. Així, des de CoEspai es contribueix a
dinamitzar l’oferta cultural a Girona i obrir nous espais de diàleg on el llenguatge de les
pràctiques creatives i el pensament formen part de la quotidianitat.
El projecte del 3er Esquerra comparteix espai amb l’Associació Artística Les Golfes,
una comunitat d’artistes que gestiona petits tallers de creació i que serveix de
plataforma de professionalització i difusió, amb la qual es treballa conjuntament en
certs aspectes i s’aprofiten les sinergies i complicitats que del treball comú es generen.
Amb la voluntat que el 3er Esquerra esdevingui i es consolidi com a marc de referència
per a les arts visuals i les pràctiques artístiques contemporànies a la ciutat de Girona,
des de l’any 2014 s’ha apostat per la programació d’exposicions, cicles expositius
que parteixen d’un treball de comissariat específic, activitats vinculades i un projecte
editorial.

PROGRAMACIÓ 2016
A inicis del 2016 vàrem decidir donar un gir al projecte i dividir la programació en dos
blocs diferenciats: d’una banda, es va optar per dedicar el primer semestre de l’any a la
programació d’exposicions -i activitats relacionades- d’artistes vinculats a l’Associació
Artística Les Golfes i que tenen el seu taller en aquest mateix espai, mentre que el
segon semestre el dediquem a desplegar el cicle expositiu, aquest any comissariat per
la historiadora de l’art i crítica independent Sol Riera sota el títol de Subtil.
Aquesta reformulació del projecte respon a la voluntat d’equilibrar el pes dels artistes
residents en el nostre espai i propostes de comissaris emergents amb una selecció
d’artistes tant locals com forans. D’aquesta manera donem sortida als projectes que es
gesten en el mateix espai de treball/exposició i apostem per artistes forans propiciant
sinergies entre uns i altres.

«Geografies del Souvenir» | Olga Taravilla i Azahara Cerezo
Del 14 de gener al 29 de febrer de 2016
La proposta «Geografies del Souvenir» parteix del treball d’investigació realitzat pel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona però vol esdevenir-ne un mirall, suggerir un
trajecte invers en forma d’exposició que complementi i l’enriqueixi. Si “Geografies del
souvenir” sorgeix d’entrada com una mirada d’aquí cap a l’exterior, en aquest cas,
se suggereix el gest contrari per confrontar dues dimensions del projecte. Es tracta,
doncs, de recollir els souvenirs adquirits, a altres indrets i que es troben a Girona, és a
dir, el que els habitants de la ciutat de Girona guarden dels seus viatges.
Aquesta exposició va rebre una subvenció Kreas de l’Ajuntament de Girona per a la
seva producció i el 3er Esquerra en va assumir la seva difusió i la programació d’una
activitat vinculada.

Visita guiada a l’exposició «Geografies del Souvenir»
Divendres 19 de febrer a les 19 h a càrrec d’Olga Taravilla
L’exposició va comptar amb l’assistència d’un total de 150 persones tenint en compte
la inauguració i els participants en la visita guiada a l’exposició.

«Estampes de primavera» | Núria Puig
Del 15 de març al 17 d’abril de 2016
«Estampes de primavera» mostra una sèrie de pintures acríliques inspirades en
l’ukiyo-e, gravats o estampes japoneses, anomenats també pintures del món flotant
o estampes del món que flueix, que representaven escenes populars i de la vida
quotidiana. Més concretament, aquestes pintures volen ser una relectura de les
imatges de primavera o shunga. Les estampes primaverals (shunga), prohibides en
diversos períodes, reproduïen escenes de sexe explícit. Aquestes estampes han estat
la inspiració d’artistes occidentals com ara Picasso i, actualment, es pot veure la seva
influència en l’hentai, el manga o l’anime.

«Imatges del fluir: shungas»
Dimarts 29 de març a les 19 h a càrrec d’Olga Taravilla.
Activitat relacionada amb l’exposició «Estampes de primavera» el marc del Dia
Internacional de l’Art. Activitat que proposa una aproximació a l’origen de les estampes
japoneses que van ser d’inspiració a l’obra de Núria Puig, apropant al públic l’art asiàtic
i les seves relacions amb l’art occidental.
L’exposició i l’activitat vinculada han registrat un total de 130 visitants.

«Danposaema» | Natàlia Espinet
29 d’abril
El dia 29 d’abril se celebra a tot el món el DID (Dia Internacional de la Dansa). L’Ajuntament
de Girona es va sumar a aquesta celebració amb una proposta popular i participativa
que va comptar amb la contribució de 15 col·lectius vinculats al moviment a 15 racons
de la ciutat. Un dels racons singulars va ser CoEspai que va participar acollint la peça
«Danposaema» de Natàlia Espinet.
L’activitat «Dansapoema» va registrar uns 40 assistents en les dos programacions de
l’espectacle.

Visualitzar vídeo al canal de CoEspai a
Youtube

«Pleias» | AlconHector
Del 7 al 27 de maig de 2016
«Pleias» és un projecte que vol copsar el llindar entre allò físic i allò simbòlic. Per això
pren com a referència les plèiades, les nimfes, nascudes d’Altas i Pleione. Les set
dones que van educar a Dionís i que van acabar formant una constel·lació al cel.
A la inauguració van assistir-hi unes 40 persones i al llarg del període expositiu es van
registrar un total de 120 visitants.

«Una brisa suau del Japó» | Takako Matsukawa, Mizuyo Ohno, Reiko Hanaki, Reiko Takahashi i Yoshiyasu Zenitani
De l’1 al 15 de juliol de 2016
L’exposició «Una brisa suau del Japó» va ser una coproducció entre l’espai 3er Esquerra
de CoEspai i l’espai 22 de la Llibreria 22 de Girona amb la voluntat d’unir esforços i
desplegar una mateixa exposició simultàniament en els dos espais expositius.
La mostra, que incloïa l’obra dels japonesos Takako Matsukawa, Mizuyo Ohno, Reiko
Hanaki, Reiko Takahashi i Yoshiyasu Zenitani, es dibuixava a tall de superposició de
diferents sostrats de dualismes que s’interrelacionen i dialoguen entre si, creant un joc
ric en subtileses i contrasts que desarticula la concepció monolítica de l’art japonès
encara arrelada avui en dia en la imatgeria col·lectiva, per herència de les avantguardes
històriques.
Una autèntica brisa provinent de les terres nipones que, durant dues setmanes, ens va
obrir una finestra directa a algunes de les propostes més interessants de l’art japonès
contemporani.
L’exposició va comptar amb l’assistència de 40 persones a la seva inauguració i de 80
al llarg del període expositiu.

Presentació Edicions 3er Esquerra
Divendres 9 de setembre a la Llibreria 22 de Girona
Edicions 3er Esquerra és un projecte que neix del fet d’entendre l’edició com un
format més d’expressió pròpia de la creació contemporània. Darrere de les Edicions
3er Esquerra, un projecte de CoEspai coordinat per la Rita Andreu, es troba la voluntat
de crear un producte que, més enllà de la dimensió documental, aporti un valor afegit
a cada un dels projectes que conformen cada cicle expositiu.
A la presentació d’aquest projecte hi van assistir un total de 25 persones.

Cicle expositiu Subtil a càrrec de Sol Riera
Pel cicle expositiu d’enguany la comissària Sol Riera ha decidit situar la problemàtica
del cos en el nucli dels seus plantejaments.
D’aquesta manera, el cicle que es desplegarà entre els mesos de setembre i desembre
de 2016, presentarà els projectes d’Estel Ciurana -al voltant de la idea de l’autoretrat-,
Mar Serinyà -entenent el cos com a eina de treball per pensar el moment present- i La
Wäwä -il·lustradora que dóna protagonisme al cos femení com a element articulador
dels seus relats.
«Sibil·lina» | Estel Ciurana
Del 15 de setembre al 13 d’octubre de 2016
En aquest treball introspectiu Estel Ciurana es revela, a través de l’autoretrat, com a
sibil·la. Com a dona misteriosa, enigmàtica i ambigua. Pitonissa segons la mitologia
grecollatina. Se’ns mostra fosca i obscura a la vegada que atorga llum i visualitza el
que està per venir. Un estat en el qual transita, una actitud amb què omple totes les
imatges mentre camina per indrets imaginaris.

Taller familiar «Paisatges de somni»
Dissabte 1 d’octubre d’11 a 13 h
En relació amb l’exposició «Sibil·lina» d’Estel Ciurana, el dissabte 1 d’octubre va tenir
lloc el taller familiar «Paisatges de somni». Aquest taller, adreçats a famílies amb nens
i nenes d’entre 3 i 7 anys proposava anar a jugar a la Devesa de Girona, a la recerca
dels materials naturals que ens permetessin crear les escenografies que ens agradaria
habitar i finalment construir el nostre autoretrat, emmirallat o camaleònic de tota la
família en el nostre «paisatge somniat».
La inauguració de l’exposició «Sibil·lina» va registrar uns 50 assistents; en el taller
familiar hi van participar un total de 6 nens i nenes -i les seves respectives famílies- i
al llarg del període expositiu han visitat la mostra un total de 130 persones.

«Ritmes de la natura» | Mar Serinyà
Del 20 d’octubre al 17 de novembre del 2016
«Ritmes de la natura» és el projecte que Mar Serinyà va desenvolupar durant la seva
residència artística a la Fundació l’Olivar (Ventalló) a principis de 2016. En aquesta
exposició mostra el procés creatiu que va dur a terme durant aquesta estada, a la
recerca dels ritmes de la natura. L’exposició es concreta en una sèrie de dibuixos
performatius, fotografies i vídeos que mostren el treball de l’artista en les seves diverses
fases de creació.
La inauguració de l’exposició «Ritmes de la natura» va registrar uns 50 assistents i al
llarg del període expositiu han visitat la mostra un total de 140 persones.

«A flor de pell» | Alba Falgarona (La Wäwä)
Del 24 de novembre al 22 de desembre del 2016
Creadora d’instants, il·lustradora de moments precisos, de wäwäs carregades de
missatges i intencions. El seu relat neix de personatges amb mirades narratives,
d’expressions subtils carregades d’emoció i significat, que revelen el secret ocult en
el dibuix.
Ens sedueix amb un treball on té l’habilitat de congelar la història i condensar-la en un
sol fotograma, en l’instant precís, en el moment clau on l’expressió de la pell, el gest i
el cos desvelen la voluntat del context. Les seves nines, nenes o dones, o totes elles a la
vegada, amb totes les connotacions implícites, desprenen emocions barrejant calidesa
amb dolor i fragilitat amb seguretat. Dualitat que, al mateix temps, es veu plasmada en
insinuar situacions i sentiments que desemboquen en una acció difusa entre la realitat
i la ficció.
La inauguració de l’exposició «A flor de pell» va registrar uns 60 assistents i al llarg del
període expositiu han visitat la mostra un total de 150 persones.

LA LÍNIA EDITORIAL
Donada la bona acollida del projecte editorial plantejat per Rita Andreu l’any 2015,
CoEspai ha decidit assumir com a propi el repte, obrint una línia editorial vinculada a la programació de l’espai 3er Esquerra. En aquest sentit, doncs, Edicions 3er
Esquerra es configura com una proposta que entén l’edició com un format més de
creació contemporània i es centra en la producció de publicacions properes a la idea
de llibre d’artista.
Publicació Subtil
Inclou els llibres d’artista “Sibil·lina” d’Estel Ciurana, “Ritmes de la natura”
de Mar Serinyà i “A flor de pell” de la Wäwä (Alba Falgarona)
Subtil és una publicació plantejada a partir de diversos fascicles -un per a cada una
de les exposicions del cicle- que estaran disponibles el mateix dia de la inauguració
i que permet la compra d’un o tots els exemplars segons l’interès que cadascú tingui
envers l’artista i el projecte en qüestió. D’aquesta manera, tots ells mantenen una
certa unitat estilística però al mateix temps llibertat per desplegar cada projectes de
manera independent d’acord amb les seves especificitats.
La idea principal és que la publicació sigui una extensió del projecte expositiu
-d’acord amb les característiques pròpies del format editorial- i no un mer recull documental de textos i imatges vinculades a l’exposició, apropant-nos més a la idea de
llibre d’artista i allunyant-nos del clàssic catàleg d’exposició.

Presentació publicació «Subtil»
Dimarts 13 de desembre a la Biblioteca Pública «Carles Rahola» de Girona
Subtil és una publicació d’edició limitada que es formalitza en una compilació de tres
llibres d’artista, creats en sintonia amb els projectes que conformen el cicle expositiu
de títol homònim, desenvolupat entre els mesos de setembre i desembre de 2016 a
l’espai 3er Esquerra de CoEspai.
La publicació es compon de tres llibres d’artista produïts com a extensió de cada un
dels projectes expositius que presenten Estel Ciurana, Mar Serinyà i La Wäwä, però
adaptant-se a la singularitat i a les possibilitats que ofereix el format editorial. Malgrat
mantenir la seva independència entre ells, comparteixen el fet de situar el paisatge, i
més concretament la seva vivència, en el centre dels seus plantejaments.
A la presentació d’aquest projecte hi van assistir un total de 15 persones.

I Jornada «Praxis cultural i docència universitària»
El dia 15 de desembre a l’Aula A3 de laFacultat de Lletres de la Universitat de Girona,
es va dur a terme la I Jornada «Praxis cultural i docència universitària», organitzat
per la Universitat de Giorna, l’Associació Artística les Golfes i CoEspai
Les jornades «Espais. Polítiques Culturals, creativitat i cultura lliure» sorgeixen
de la voluntat d’acostar els centres de producció i/o exhibició cultural als agents
que participen d’ells, amb l’objectiu d’acabar amb l’escletxa de separació que
lamentablement, tan sovint, es deriva de l’aïllament de la distinció total entre pràctica
i teoria. La possibilitat de celebrar unes jornades en la Universitat de Girona es revela
com una estimulant oportunitat de posar en relació a professionals experimentats,
emergents i potencials (estudiants), i una institució dotada d’una reconeguda autoritat
intel·lectual i acadèmica, i amb un paper fonamental al debat cultural actual.
L’establiment d’aquest espai comú, conformat per perspectives i experiències personals
i professionals diverses, té com a principal objectiu la generació d’un marc mental
compartit per totes i tots els assistents, que serveixi de germen d’un tipus de reflexió
crítica a l’entorn de les polítiques culturals -i la relació que aquestes estableixen amb
l’art- i que, a més, es pretén que sigui continuada en el temps.

COMUNICACIÓ
El projecte del 3er Esquerra compta amb un apartat específic dins el web de CoEspai (http://www.coespai.com/3er-esquerra/) en el qual hi ha publicada tota la
informació sobre les exposicions realitzades, els cicles de comissariat, les activitats
programades, les bases i resolució de la beca Espai i les publicacions. Així mateix, i
dins del mateix apartat destinat al projecte, hi ha un enllaç amb informació sobre els
organismes i entitats col·laboradores i sobre els nostres patrocinadors.
D’altra banda, s’empra també el blog del mateix web per generar notícies entorn del
projecte (http://www.coespai.com/blog/).
Cada mes, des de CoEspai, es genera una newsletter que s’envia a la nostra base de
dades amb informació sobre les novetats de l’espai i del projecte del 3er Esquerra en
concret.
La presència a les xarxes socials és un dels punts forts del projecte que compta amb
perfils a Facebook, Twitter, Instagram, Flickr -en el que trobem els àlbums amb les fotografies de les exposicions i activitats que es programen- i un canal propi a Youtube
-on hi bolquem els vídeos de les exposicions-.
Amb motiu de la programació del 3er Esquerra, al llarg de l’any 2016 s’han editat els
següents dispositius de comunicació:
· Fulletó “Subtil” (2016)
Versió en paper i digital
· Cartells A3 de cada una de les exposicions i dels cicles expositius
Versió en paper i digital
· Full de sala
Per a cada una de les exposicions s’edita un full de sala informació pràctica i un text
al voltant del projecte.
Versió en paper i digital
· Notes de premsa als mitjans
Versió digital
· Invitació a les inauguracions
Versió digital

Cicle expositiu Subtil
Ritmes de la natura
Mar Serinyà
20/10/16 - 17/11/16

Activitats vinculades
Taller:
Traçant els ritmes de
la natura
Dissabte 5 de novembre
d’11 a 13 h
Inscripció prèvia a:
hola@coespai.com

Ritmes de la Natura s’inicia durant la residència artística que la Mar Serinyà
ha dut a terme aquest any a la Fundació l’Olivar. Un gran treball reflexiu
entorn del cos, l’espai natural i les oliveres que habiten a la Fundació i a
Ventalló.
Veurem un conjunt de peces, que mostren el camí que ha fet l’artista durant
el procés creatiu. Una passejada que ens porta a sentir l’entorn i l’olivera,
sense desmerèixer en cap cas cada un dels passos que hi han conduït. Més
ben al contrari, dignificant i revalorant la importància del procés, de caminar
per arribar a l’objectiu. Tan interessant és l’obra final com el preàmbul, els
passos preparatoris i el que va succeint en el transcurs del projecte.
L’observació de l’entorn, la consciència de l’arrelament, la reflexió, caminar
i sentir-se part d’aquest espai; diferents fases que queden traduïdes i
traslladades a l’obra física. Ho llegim a través d’imatges, textos, dibuixos
preparatoris, vídeo, dibuix-performatiu o fotografia de llarga exposició.
Suports i tècniques artístiques diferents per desgranar cada una de les
etapes, cada ritme de comprensió i adaptació de la Mar i la natura.
Estableix una relació entre iguals, entre cos i paisatge, per tal de copsar
quin és el rastre-traç que deixa el desplaçament del cos en l’entorn
natural. Recordant les teories de l’artista Joseph Beuys, assegurant que cal
harmonitzar cos, ànima i natura per potenciar la voluntat expressiva i la
sensibilitat artística. L’art recau en l’acció, en l’aspecte vital, vivencial.

Horari d’obertura
De dilluns a divendres
d’11 a 14 i de 16 a 19 h
Espai 3er Esquerra
CoEspai
C/ Anselm Clavé, 32 3r
(Girona)
www.coespai.com

En aquest treball l’artista es fon amb el paisatge, el sent, l’entén i en forma
part. Hi camina, hi traça, hi respira. Hi deixa rastre fins que l’arbre, l’entorn
i el cos acaben formant part d’un tot. S’integra en la natura sentint-se part
d’ella, en silenci, amb calma. Confessant que aquest espai concret ha estat
el punt de partida de l’obra: “Un entorn que m’ha permès poder-me endinsar
a la natura sense pressa i amb molta calma, permetent-me escoltar el ritme
subtil que subjau a la natura”.
A la vegada la coneixença i la investigació de l’entorn, la meditació sobre
l’arrelament, la consciència del plaer i el dolor de caminar i com això queda
reflectit en la seva obra, evoca el que el filòsof John Dewey ens diu a El
arte como experiencia quan fa referència al fet que la base estètica és
l’experiència sensorial, quan s’esdevé interacció entre subjecte i objecte,
entre home i natura.
Tot allò que l’artista ha anat recollint durant el procés l’ha permès assimilar
cada una de les accions i meditar sobre cada estat. Esdevenint un element
més de l’entorn i sincronitzant el ritme i les respiracions per tal de copsar les
subtileses del cos, del moment i de l’entorn, del moviment i de la pausa.

Organitza

Sol Riera, comissària

amb el suport de
col·labora

patrocina

RECULL DE PREMSA (sel·lecció 2016)
- Geografies del Souvenir, al 3er Esquerra de CoEspai -Xavi Castillon (El punt avui) |
14/01/2016
- El desig arriba amb la primavera -Eudald Camps (Diari de Girona) | 18/03/2016
- Geografies del Souvenir, al 3er Esquerra de CoEspai -Xavi Castillon (El punt avui) |
14/01/2016
- Presentació de la línia editorial (Bonart) | 07/09/2016
- Subtil a l’espai 3er Esquerra (Bonart) | 12/09/2016
- Estel Ciurana obre el cicle Subtil a l’espai 3er Esquerra – (Blog SomCultura) |
12/09/2016
- Sibil·lina d’Estel Ciurana inaugura el cicle Subtil a l’espai 3er Esquerra – (Ara Girona) | 13/09/2016
- Mar Serinyà i els ritmes de la natura – (Blog SomCultura) | 11/10/2016
- Ritmes de la natura de Mar Serinyà a l’espai 3er Esquerra (Bonart) | 17/10/2016
- La WäWä “A flor de pell” – (Blog SomCultura) | 21/11/2016
- Dibuixar i caminar–-Eudald Camps (Diari de Girona)| 25/11/2016

* Recull complet de premsa amb els enllaços corresponents a: http://www.coespai.
com/premsa/

