XLII EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA
D'ARTISTES
DEL PRAT
INAUGURACIÓ 22 de juny, 19.30 h
Del 22 de juny al 22 de juliol de 2018
Entrega Premi “Artista XLII del Prat 2018”
22 de juliol a les 12 h

Adreces on lliurar la butlleta:
Sala d’Art Josep Bages.
Centre d’Art Torre Muntadas.
Carrer Jaume Casanovas, 80.
De dimarts a divendres de 16.30 a 20.30 h.
Caps de setmana d’11 a 14 h.
(Dilluns tancat)
Escola d’Arts del Prat.
Centre Cultural El Remolar.
Tercera planta. C. Ramon Llull, 12-16.
De dilluns a dijous de 17.15 a 20 h.

Bases de participació
1.

Podran participar en aquesta exposició tots
els/les artistes pratencs/pratenques que ho
desitgin, majors de 16 anys (complerts).

2.

Cada artista podrà decidir si es presenta:
- Individual (Una obra d'un/a autor/a)
- Col·lectiva (Una sola obra de diversos/es
autors/es)
- Grup (Diverses obres de diversos/es
autors/es agrupades pel fet de pertànyer a
taller, grup d'afinitat, escola, etc.).

3.

4.

L'organització posarà a disposició de
l’exposició tots els equips tècnics
disponibles i es reserva la possibilitat de
realitzar una selecció de les obres
presentades sota criteris tècnics.

5.

Cada participant podrà presentar
UNA ÚNICA OBRA.

6.

Les obres s'hauran de presentar totalment
preparades per a ser exposades amb les
instruccions clares de com han de ser
muntades a la sala.

7.

Cada artista haurà de presentar una butlleta
que li serà facilitada a la Sala d'Art Josep
Bages del Centre d'Art Torre Muntadas o a
l'Escola d'Arts del Prat

8.

Cal inscriure's mitjançant la corresponent
butlleta amb data màxima el 3 de juny de
2018.

- Obres tridimensionals (escultura, objecte,
instal·lació, etc.):
mides màximes 80 x 80 cm de base x 300
cm d'alçada.

9.

- Obres audiovisuals (videoart, ficció,
documental, etc.): Durada màxima de 15
minuts. Presentada en format .avi o .mov.
Totes les peces audiovisuals es projectaran
en un mateix espai i mitjançant els equips
tècnics disponibles.

Les obres s'hauran d'entregar al Centre
d'Art Torre Muntadas els dies dimecres 6 o
dijous 7 de juny, entre les 11 i les 14 h del
matí, o entre les 16.30 i les 20.30 h de la
tarda.

10. S'editarà un full de sala amb els noms de
tots els participants seleccionats.

Es poden presentar obres en qualsevol
disciplina artística sempre i quan reuneixin
els següents requisits:
- Obres bidimensionals (pintura, dibuix,
fotografia, gravat, collage, assamblage,
grafisme, etc.): mides màximes de 80 cm
d'ample x 300 cm d'alçada.

- Obres performàtiques (accions,
happenings, participació, etc.): s’ha de
presentar un petit dossier explicatiu. Es
realitzaran el dia de la inauguració i se’n
farà un registre en vídeo que es projectarà
a la sala durant el període d’exposició.
Per la presentació de peces en altres
formats als descrits en aquestes bases, o
modalitats híbrides, cal sol·licitar una reunió
amb l’organització per tal de valorar la
possibilitat de la seva exposició.

11. La sala establirà mesures per al bon
manteniment i conservació de les obres
presentades, però no es responsabilitza de
cap dany, deteriorament o pèrdua que no
hagi estat per pròpia responsabilitat de la
sala.
12. Un cop finalitzada l'exposició, les obres
s'hauran de recollir entre els dies 24 i 27 de
juliol de 2018 entre les 11 i les 14 h del
matí, o entre les 16.30 i les 20.30h.
L’organització no es responsabilitzarà de la
conservació de les obres a partir d’aquesta
data i no podrà guardar cap obra a la sala
d’exposicions.
13. La participació en aquesta exposició implica
la total acceptació d'aquestes normes.

Organitza:

Premi especial del públic
"ARTISTA XLII DEL PRAT 2018"
A causa de la gran acceptació que ha tingut els darrers anys el Premi Especial del Públic a l’”ARTISTA
XL” i ”ARTISTA XLI DEL PRAT” (edicions 2016 i 2017), enguany proposem una nova edició, en la que es
realitzarà una votació popular per atorgar el premi honorífic "ARTISTA XLII DEL PRAT 2018".

Totes les obres presentades a l'exposició d'aquesta edició entraran al concurs que es resoldrà en un acte
públic el diumenge 22 de juliol a les 12h a la mateixa Sala d'Art Josep Bages.

Les votacions les realitzaran totes les persones que visitin l'exposició a partir del dia següent de la seva
inauguració per mitjà d'una butlleta que facilitaran els responsables de la sala. Es podrà realitzar un vot
per persona que visiti l'exposició cada dia.
L'últim dia per emetre votacions serà el divendres 20 de juliol de 2018.

Organitza:

