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VI
CERTÀMEN

D’ARTS

PLÀSTIQUES
CIUTAT DE FELANITX 2020

El sisè Certamen d'Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx vol fomentar la creació i patrocinar la tasca dels i les artistes plàstics d'arreu del món.
Està dotat amb dos premis, un primer premi patrocinat per l'Ajuntament de Felanitx de 4.000€, i una exposició individual a la Casa de Cultura
de Felanitx, i un segon premi patrocinat pel Setmanari de Felanitx de 2.000€.
Les obres que es presentin han de ser originals i no poden haver estat guardonades en altres certàmens. Cada artista pot presentar una obra
com a màxim, de temàtica i tècnica lliure. L'obra guanyadora del primer premi passarà a formar part del patrimoni artístic de l'Ajuntament de
Felanitx i l'obra guanyadora del segon premi passarà a formar part del fons artístic del Setmanari de Felanitx.
1 RECEPCIÓ DE DOSSIERS I SELECCIÓ
El termini per a la recepció de dossiers començarà el 2 de juny de 2020 i finalitzarà el 22 de juliol de 2020. El jurat farà la selecció de les obres a
partir de la presentació d'un sol dossier que constarà de la següent documentació:
- Full d'inscripció.
- Fotocòpia DNI.
- Currículum acadèmic i artístic.
- Fotografies de l'obra presentada, màxim 4 fotografies.
- Fitxa tècnica i una breu descripció.
- 5 fotografies d'obra recent.
Els dossiers únicament podran ser en format digital tipus PDF. Aquest pdfha de ser un únic document que reculli tota la documentació a
presentar citada anteriorment. En cap cas no seran acceptats altres formats o varis documents.
Només en casos excepcionals podran ser físics en paper i format A4 o format vídeo, sempre i que es contacti prèviament amb l'organització del
certamen. La recepció de dossiers digitals es farà al correu: cultura@felanitx.org
Una vegada rebut, serà notificat, i portat a l'Ajuntament per ser registrat.

Número

Data de naixement:

Nom i llinatges:

2 SELECCIÓ DE LES OBRES PER A L’EXPOSICIÓ I SELECCIÓ DE LA PERSONA GUANYADORA
Després d'haver fet la selecció prèvia entre deu i dotze dossiers, es demanarà a cada artista seleccionat el lliurament deles obres a partir del
29 de juliol de 2020 i fins el 14 d'agost de 2020 a la Casa de Cultura de Felanitx; Plaça de sa Font de Santa Margalida, al següent horari: de dilluns
a divendres de 10 a 13h i de dimarts a dissabte de 18 a 21 h i els diumenges de 10 a 13h.

Telèfon:

Adreça:
Localitat:

Codi postal:

Correu electrònic:
Títol de l’obra:
Mides:

Any:

Tècnica:
Nom de l’artista:
PER A MÉS INFORMACIÓ
cultura@felanitx.org - tel. (+34) 971 582274 - (+34) 651 894 792
Casa de Cultura, plaça de sa Font de Santa Margalida, 3 - 07200 Felanitx (Mallorca)

Les despeses de transport i l'assegurança deles obres aniran a càrrec de l'organització del premi, es vetllarà així per la igualtat d'oportunitats i
la conservació de les obres dels i les artistes durant l'exposició. Una vegada recepcionada l'obra, se'n tendrà la màxima cura.
Amb les obres seleccionades i guardonades, el Centre Cultural de Felanitx organitzarà una exposició a la Casa de Cultura de Can Prohens, que
coincidirà amb la Nitxdel’art de Felanitx, on es farà pública la decisió del jurat i es lliurarà el premi a la persona guanyadora. Aquesta exposició
tindrà una durada aproximada de dos mesos. Tots els seleccionats rebran un honorari perla seva participació al certamen.
El jurat serà designat pel Centre Cultural de Felanitx i estarà format per artistes i crítics amb trajectòria en el món de les arts, la persona
guanyadora del certamen de l'any anterior, la presidenta del Setmanari de Felanitx o persona delegada i el president del Centre Cultural de
Felanitx. La seva composició es farà pública abans que acabi el termini de recepció d'obres. Les decisions del jurat seran inapeI-Iables i si es
dóna el cas, el premi podrà ser declarat desert.
Les obres seleccionades es podran recollir a partir del 26 d'octubre al mateix lloc i fins dia 30 de desembre de 2020. Caldrà presentar el
resguard d'inscripció. S'entén que les obres no retirades abans d'aquesta data quedaran en propietat de l'Ajuntament.
El fet de presentar una obra al VI Certamen d'Arts Plàstiques suposa l'acceptació d'aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.
No s'acceptaran propostes que no s'ajustin rigorosament a aquestes bases.

El plazo para la recepción de dosieres empezará el 2 de junio de 2020 y finalizará el 22 de julio de 2020. El jurado hará la selección de las obras
a partir de la presentación de un solo dosier que constará dela siguiente documentación:
- Hoja de inscripción.
- Fotocopia DNI.
- Currículum académico y artístico.
- Fotografias de la obra presentada, máximo 4 fotografías.
- Ficha técnica y una breve descripción.
- 5 fotografías de obra reciente.
Los dossiers únicamente pueden ser en formato digital tipo PDF. Este pdf debe ser un único documento que recoja toda la documentación a
presentar citada anteriormente. En ningún caso serán aceptados otros formatos o varios documentos.
Sólo en casos excepcionales podrán ser físicos en papel y formato A4 o formato de video, siempre y cuando se contacte previamente con la
organización. La recepción de dossieres digitales se hará al correo: cultura@felanitx.org
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1 RECEPCIÓN DE DOSSIERES Y SELECCIÓN
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Las obras que se presenten tienen que ser originales y no pueden haber sido galardonadas en otros certámenes. Cada artista puede presentar
una obra como máximo, de temática y técnica libre. La obra ganadora del primer premio pasará a formar parte del patrimonio artístico del
Ayuntamiento de Felanitx y la obra ganadora del segundo premio pasará a formar parte del fondo artístico del Semanario de Felanitx.
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El sexto Certamen de Artes Plásticas Ciudad de Felanitx quiere fomentar la creación y patrocinar la tarea de los y las artistas plásticos de
todo el mundo. Está dotado con dos premios, un primer premio patrocinado por el Ayuntamiento de Felanitx de 4.000€, y una exposición
individual en la Casa de Cultura de Felanitx, y un segundo premio patrocinado por el Setmanari de Felanitx de 2.000€.

CIUTAT DE FELANITX 2020

Una vez recibido, será notificado, y llevado al Ayuntamiento para ser registrado.
2 SELECCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA EXPOSICIÓN Y SELECCIÓN DE LA PERSONA GANADORA
Tras haber hecho la selección previa entre diez y doce dosieres, se pedirá a cada artista seleccionado la entrega de las obras a partir del 29 de
Julio de 2020 y hasta el 14 de agosto de 2020 en la Casa de Cultura de Felanitx; Plaça de sa Font de Santa Margalida, al siguiente horario: de
lunes a viernes de 10 a 13h y de martes a sábado de 18 a 21 h y los domingos de 10 a 13h.
Los gastos de transporte y el seguro de las obras irán a cargo dela organización del premio, velando así por la igualdad de oportunidades y la
conservación de las obras de los y las artistas durante la exposición. Una vez recepcionada la obra, se tendrá la máxima cura.
Con las obras seleccionadas y galardonadas, el Centro Cultural de Felanitx organizará una exposición en la Casa de Cultura de Can Prohens,
coincidiendo con la Nitxdel'art de Felanitx, donde se hará pública la decisión del jurado y se librará el premio a la persona ganadora. Esta
exposición tendrá una duración aproximada de dos meses. Todos los seleccionados recibirán un honorario por su participación en el certamen.
El jurado será designado por el Centro Cultural de Felanitx y estará formado por artistas y críticos con trayectoria en el mundo de las artes, la
persona ganadora del certamen del año anterior, la presidenta del Setmanari de Felanitx o persona delegada y el presidente del Centro Cultural
de Felanitx. Su composición se hará pública antes de que acabe el plazo de recepción de obras. Las decisiones del jurado serán inapelables y si
se da el caso, el premio podrá ser declarado desierto.
Las obras seleccionadas se podrán recoger a partir del 26 de octubre al mismo lugar y hasta día 30 de diciembre de 2020. Habrá que presentar
el resguardo de inscripción. Se entiende que las obras no retiradas antes de esta fecha quedarán en propiedad del Ayuntamiento.
El hecho de presentar una obra al VI Certamen de Artes Plásticas supone la aceptación de estas bases y la renuncia a toda reclamación legal.
No se aceptarán propuestas que no se ajusten rigurosamente en estas bases.

Número

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Dirección:
Localidad:

Código postal:

Correo electrónico:
Título de la obra:
Medidas:

Año:

Técnica:
Nombre del artista:
PERA MÁS INFORMACIÓN
cultura@felanitx.org - tel. (+34) 971 582274 - (+34) 651 894 792
Casa de Cultura, plaça de sa Font de Santa Margalida, 3 - 07200 Felanitx (Mallorca)

