CURRICULUM VITAE

EUDALD CAMPS I SOLER
Adreça : Travessia Carril 2, Entresol-2 - 17001 Girona
Telèfons de contacte: 650161140 / 972.427934
e-mail: ceudald@hotmail.com
web: www.eudaldcamps.com
Data i lloc de naixement: 6 de juliol de 1976, Ripoll
D.N.I.: 43.626.951-E

Resum:
Llicenciat en Filosofia i en Història de l’Art, és crític d’art del Diari de Girona des de 1999 i
comissari independent.
Col·labora —o ha col·laborat— de forma regular en diferents mitjans de premsa especialitzada
en art contemporani i de comunicació més generalista, també en ràdio (COM i CAT Ràdio) i
televisió (TV2), o en revistes com Papers d’Art de la Fundació Espais d’Art Contemporani de
Girona, la Revista de Girona, la revista d’art i filosofia Outer Horizons, la revista cultural
Contagi, o la revista Bonart.
Ha estat membre assessor del CONCA entre els anys 2010 i 2011.
Com a docent, ha participat en seminaris i conferències a la UAB, al C.C. la Mercè o a la
Universitat Miguel Hernández d’Alacant, entre altres.
Ha col·laborat en la programació del Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona. També va ser
el coordinador del Cinema Truffaut de Girona entre els anys 2000 i 2015.
A nivell bibliogràfic, és autor de nombrosos catàlegs monogràfics (més d’una cinquantena) i del
llibre Projeccions, interiors amb artista editat el 2008 per Caixa de Girona.
Va ser responsable de premsa a Catalunya de l’artista Jean Fabre al llarg de l’any 2006.
L’any 2015 va participar com a professor convidat al Corso di Teorie dell’architettura dirigit per
Renato Bocchi a la Universitat de Venècia (IUAV).

Formació reglada:
•
•

1996-2000. Llicenciatura en Història de l’Art, a la Universitat de Girona.
2001-2004. Llicenciatura en Filosofia, a la Universitat de Girona.

Experiència professional:
• Universitat de Girona
Data: juliol del 2004
Tasca: Curs: “Art Contemporani a les Comarques Gironines”. Realització d’un monogràfic sobre
joves creadors de les comarques gironines.
• TVE-2
Data: 2007 – 2009
Tasca: Col·laborador regular (un programa setmanal) de l’espai Plató Obert emès pel canal
24h. de TVE.
• Catalunya Ràdio (Cabaret Elèctric)
Data: 2008
Tasca: Coordinació i locució d’un programa mensual dedicat a l’actualitat artística de les
comarques gironines.

• COM Ràdio (Edició de Girona)
Data: març 2003 – 2009
Tasca: Coordinació i locució d’un programa setmanal (30 min.) dedicat a l’actualitat artística.
• Cinema Truffaut (espai polivalent i seu de la Filmoteca a Girona)
Data: octubre 2000 – març 2015
Tasca: Direcció i coordinació tècnica.
•
Casa de Cultura Les Bernardes
Data: 2014 – gener 2016
Tasca: Coordinació d’exposicions. Comunicació. Disseny i gestió de web i xarxes socials.
• Ràdio Girona
Data: març 2014 - Actualitat
Tasca: Coordinació i locució d’un programa quinzenal (30 min.) dedicat a l’actualitat artística.
• Diari de Girona
Data: maig 1999 – Actualitat
Tasca: Crític d’Art. Coordinació i redacció de la secció dedicada a les exposicions d’arts visuals
dins el suplement cultural Accents. Col·laboració regular com articulista amb temes relacionats
amb l’actualitat cultural (crítiques de lletres i teatre)

Idiomes:
•
•
•
•
•

Català: llengua materna
Castellà: alt
Anglès: mitjà
Francès: mitjà – alt
Italià: mitjà

Informàtica, edició i disseny:
•

Nivell professional en els programes o aplicacions: Photoshop, QuarkXPress,
PageMaker, Wordpress, Facebook i Office.

Altres (selecció):
•

•
•
•
•
•
•

•

Comissariat del projecte expositiu Primera Rèplica per a la Casa de Cultura de
Girona i l’Espai Cultural la Ciutadella de Roses (novembre del 2009 – febrer del
2010)
Comissariat d’un cicle expositiu per a la Fundació Walter Benjamin de Port Bou que
s’inicia el setembnre de 2010 amb l’artista Jordi Mitjà.
President del Juart de la Biennal d’Art de Girona des de l’any 2006.
Cap de premsa i responsable de la difusió de l'obra de l'artista Jan Fabre a l'Estat
Espanyol i a França durant els mesos d'octubre de 2006 a gener de 2007.
Comissariat d'un projecte de Net Art per al lloc web www.igac.org amb els artistes
Francesc Torres Monsó i Estivill. Octubre 2006-gener 2007.
Membre permanent del Cosell de les Arts i la Cultura de Girona del 2003 al 2007.
Participació al curs: Art del segle XX a la regió de Girona amb la conferència
Fotografia o metàfora de l’invisible al Museu d’Art de Girona. 16 de febrer de
2005.
Participació al curs: Manifestacions artístiques del segle XXI al Centre Cultural la
Mercè de Girona. Del 9 de març al 18 de maig de 2004.

•
•

Participació al curs: L’Art Abstracte del s. XX (1945 – 2000) al Centre Cultural la
Mercè de Girona. Del 7 d’octubre al 16 de novembre de 2003.
Realització del curs: Art i mitologia a la Grècia Clàssica al Museu d’Art de
Girona. Setembre – maig de 2001.

Bibliografia (selecció):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Còdex. Llibre realitzat amb l’artista Jordi Mitjà. Ed. Llibres del Segle. 2016
Torres Monsó. Catàleg editat per la Fundació Atrium Artis. 2010
Pep Admetlla. Catàleg editat per la Fundació Atrium Artis. 2010
Pladevall. Catàleg editat per la Fundació Atrium Artis. 2010
Projeccions. Interiors amb artista. Llibre editat per la Fundació Caixa de Girona.
Del 28 de març al 18 de juny de 2008.
Clara Oliveras: Sobre el Nan roig o l'estranyament. Catàleg editat per la
Fundació Vila Casas (Palau Solterra, Torroella de Montgrí). Setembre de 2006.
Rafa Forteza: La natura, omnipotent però invident. Catàleg editat per la Galeria
Horizon de Colera. Juliol de 2006.
Pep Camps: Un, dos, tres (i un epíleg). Catàleg editat per la Fundació Valvi de
Girona. Juny de 2006.
Arnal Bosch: Quan a les ciutats hi vivien persones. Catàleg editat per la
Fundació Valvi de Girona. Del 6 al 29 d’abril de 2006.
Villèlia o el somni de la matèria. Catàleg editat per la Fundació Caixa de Girona.
De l’1 de desembre de 2005 al 8 de gener de 2006.
Evru: La capsa és massa petita per entrar a la presó i massa gran per a sortirne. Catàleg editat per l’Ajuntament de Girona. Del 21 d’octubre a l’11 de desembre
de 2005.
AA.VV.: Creativitat: l’explosió dels límits. Edita Universitat de Girona i
Ajuntament de Girona. Primera edició, juliol de 2004. (Capítol : Memòria i
descampat, pp. 15–32)
Espigolé: un pària enmig de la pintura amb toros mutants i transsexuals,
catàleg editat per l’Ajuntament de Girona. Del 23 d’abril al 23 de maig de 2004.
Del reiterar en la pintura d’Agustí Puig, catàleg editat per la galeria Giart de
Girona. Del 14 de maig al 14 de juny 2004.
Quim Domene: fem llum al magatzem dels llibres, catàleg editat per la Fundació
Caixa de Girona. Del 7 de maig al 6 de juny de 2004.
Frank Jensen, «retrats», catàleg editat per la galeria Carme Espinet de Barcelona.
Del 27 d’abril al 22 de maig de 2004.
Transart 4, catàleg editat per l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Museu de
l’Empordà. Del 19 de setembre al 19 d’octubre de 2003.
Francesc Torres Monsó; j’atendrai..., catàleg editat per la Fundació Vila Casas
(Espai VolART, Barcelona). Del 7 de novembre al 15 de desembre de 2002.
Esteve Subirah. Cures pal·liatives, catàleg editat per l’Ajuntament de Girona. Del
17 de maig al 7 de juliol de 2002.
Transart 3, catàleg editat per l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Museu de
l’Empordà. Del 14 de setembre al 24 d’octubre de 2001.
Col·laboracions varies a la revista Papers d’Art de la Fundació Espais d’Art
Contemporani de Girona, a la Revista de Girona, a la revista d’art i filosofia Outer
Horizons publicada per l’Espai d’Art Horizon i a la revista Bonart.

