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FITXA D'INSCRIPCIÓ
1-DADES DE LA PERSONA PARTICIPANT

Nom

Cognoms

DNI

Data de naixement

Adreça

Localitat

CP

Telèfon

Correu electrònic

2-DOCUMENTACIÓ APORTADA

Fotocòpia DNI

Currículum artístic

Dossier

Memòria de l’obra

El departament de Cultura de l’Ajuntament de Picanya convoca un concurs adreçat a totes aquelles
persones interessades a donar a conèixer les seues creacions en l’àmbit de les arts plàstiques.

MODALITATS:

1-COL·LECTIVA
Se seleccionarà un màxim de cinc artistes, les obres dels/de

les quals s'exposaran de manera col·lectiva a la Sala

Municipal d'Exposicions de Picanya.

2-INDIVIDUAL
Se seleccionarà un/una artista, les obres del/de la qual

s'exposaran de manera individual a la Sala Municipal

d'Exposicions de Picanya.

Per a seleccionar els treballs presentats, es constituirà un

jurat compost per experts/es i professionals de les arts

plàstiques.

INSCRIPCIONS:

a. Fitxa d'inscripció correctament emplenada.

b. Fotocòpia del DNI o del passaport del/de la participant.

c. Currículum artístic.

d. Un dossier que constarà de fotografies de color de 5

obres com a mínim, on s'indique el títol, l'any de

realització, la tècnica i les dimensions reals.

e. En cas de projectes que s’han de realitzar:

Una memòria del treball, és a dir, el material informatiu

necessari per a facilitar la comprensió de l'obra, de

manera que s’hi faça una idea clara i concisa del treball

que es pretén dur a terme.

OBJECTIU
Dotar els i les artistes d’un espai i d'un suport per a donar a
conèixer la seua obra.

QUI POT EXPOSAR-HI LES SEUES OBRES?
Poden exposar-hi les seues obres totes aquelles persones que
estiguen interessades, mitjançant una proposta individual o
una de col·lectiva.

QUIN TIPUS D'OBRA S'HI POT EXPOSAR?
S'hi pot exposar tot tipus d'obra de caràcter plàstico-visual,
utilitzant el suport, la tècnica o el material que es desitge.

COM SABER SI HA SIGUT SELECCIONAT/DA?
S'enviarà una notificació a l'artista seleccionat/da amb les
dates en què es realitzarà l'exposició.

QUÈ APORTA L'AJUNTAMENT DE PICANYA?
L'Ajuntament de Picanya aporta l'espai expositiu, la vigilància
de les obres, l'edició d'un catàleg individual o col·lectiu que
dependrà de la modalitat de selecció, la difusió i l’organització
de la inauguració.
L'artista es farà càrrec del muntatge i del desmuntatge de
l'exposició.

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
El Centre d'Informació i Gestió de l'Ajuntament de Picanya en
Pl. Espanya, núm.1 -46210- PICANYA (VALÈNCIA)
Tel. 96 159 44 60 (de dilluns a dissabte de 9:00 a 21:00hrs.)
Fax. 96 159 18 46
Correu electrònic cultura@picanya.org
Persones de contacte: Carme Roma.

TERMINI:
El termini d'inscripcions serà des del 30 d'abril fins al 30 de
setembre de 2010.


