JOSEP PLAJA Guanyador 2017

II PREMI DE PINTURA MANEL SURROCA PIRINEU DE GIRONA
BASES GENERALS DE PARTICIPACIÓ
1. Participants
Podran participar en aquesta convocatòria artistes majors de 18 anys.
2. Tema i condicions
La temàtica del premi és lliure i pot acollir-se a l’amplitud de tècniques i suports en què s’expressa la pintura actual. Serà condició indispensable, però, que les obres siguin originals, inèdites (que no hagin estat premiades en anteriors certàmens) i que estiguin signades per l’autor.
3. Enviament de les obres
Per al visionat i per a la possible selecció de les obres per part del jurat, els participants hauran d’inscriure’s prèviament, de l’1 de setembre al 30 d’octubre de 2018, enviant un
correu electrònic a l’adreça premipintura@camprodon.cat. La inscripció haurà d’anar acompanyada de la següent informació:
- Dades de contacte
- Fitxa tècnica de l’obra
- Breu memòria de l’obra
- Currículum de l’artista
- Imatge de l’obra amb una resolució de 300 ppp, en format tiffi de 3Mb.
Per qualsevol consulta sobre el procés d’inscripció podeu trucar a l’Oficina d’Informació i Turisme de Camprodon, telèfon 972 74 00 10.
4. Selecció de les obres finalistes
El jurat seleccionarà, entre totes les obres presentades, els treballs finalistes. Aquests s’hauran d’enviar a Camprodon per tal de ser exposats del 20 de novembre al 22 de desembre de 2018, a l’espai de Cal Marquès obert al públic.
Finalment, el jurat decidirà l’obra premiada d’entre els treballs finalistes i farà públic el seu veredicte el mateix dia de l’entrega de premis, el dissabte 22 de desembre a les 19
hores, a Cal Marquès
5. Dimensions i característiques tècniques
- La pintura no podrà superar en total els 100x100 cm
- La suma dels dos costats no pot superar els 200 cm, ni ser inferior a 40x40 cm - La suma dels seus costats ha de ser inferior a 40 cm
6. Lliurament de les obres i transport
L’organització es posarà en contacte amb els autors finalistes a través de correu electrònic a partir
del 10 d’octubre. Les obres seleccionades s’hauran d’enviar abans del dia 15 de novembre de 2018.
L’organització, a més, no es farà responsable de les despeses del transport (tant de la tramesa com de la devolució). Aquestes aniran sempre a càrrec de l’artista, així com els
desperfectes que es puguin ocasionar en el trasllat de les obres. L’assegurança i l’embalatge, que ha de ser reutilitzable per al seu retorn, correran a compte i risc dels participants.
Les obres s’hauran de presentar a l’Oficina de Turisme de Camprodon (c/ Sant Roc, 22) entre l’1 i el 15 de novembre de 2018. L’horari de recepció d’obres d’art serà de dimecres
a diumenge, de 10 a 14 hores.
7. Drets i obligacions
Les obres que no resultin premiades s’hauran de passar a recollir per l’Oficina de Turisme de Camprodon en les dates establertes (punt 9 de les bases). Les obres que no siguin
recollides en aquestes dates quedaran a lliure disposició de la organització, sense que per això passin a formar part del seu fons.
No s’admetran les obres que incompleixin les condicions o que no es presentin en les dates establertes.
La participació en els premis suposa l’acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del Jurat.
8. Premis
L’obra premiada serà dotada amb 1.500€ i passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Camprodon, formant part del seu fons per ser exposada en qualsevol dels seus museus/espais. En qualsevol moment el jurat podrà declarar desert el premi i realitzar fins a dues mencions d’honor en el cas que ho consideri oportú.
9. Devolucions
Les obres no premiades s’hauran de recollir a partir del 22 de desembre de 2018 fins el 31 de gener de 2019 a l’Oficina de Turisme de Camprodon, de dimecres a diumenge,
de 10 a 14 hores. Tots aquells treballs que no hagin estat retirats abans de l’1 de febrer de 2019, quedaran a lliure disposició de l’Ajuntament.

Dissabte 22 de desembre de 2018, a la Sala de Cal Marquès (C/Catalunya, 11)
de Camprodon (Girona) es llegirà el veredicte inapel·lable del jurat i es lliurarà
el premi a l’obra guanyadora.
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