Col∙labora:

BASES DE LA TERCERA CONVOCATÒRIA

1. Objecte de la convocatòria
La Fundació Antiga Caixa Manlleu i la Fundació Mil∙lenari amb la col∙laboració de l’
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic obren una convocatòria per a exposar a les
sales d’art d’ambdues fundacions, amb els següents objectius:
- Promoure l’art i la cultura a la ciutat de Vic.
- Ajudar a visibilitzar projectes d’interès social.
- Sensibilitzar a la societat a partir de temes artístics i culturals.
- Dinamitzar el sector creatiu, possibilitant l’accés a l’exposició a col∙lectius
minoritaris.
- Utilitzar l’art com a eina complementària d’exposició.

2. Destinataris
-

Persones o col∙lectius (majors de 18 anys) o amb representants legals, amb o
sense experiència en l’àmbit expositiu.

-

Entitats, associacions, ONG, escoles, IES, etc., amb voluntat d’exposar projectes
que fomentin la cultura (ja siguin artístics o amb voluntat de difondre la seva
activitat).

3. Contingut i característiques de les exposicions
El contingut i temàtica concreta de les exposicions, seran definides per part de les
persones, entitats o associacions proposants, tenint en compte els aspectes bàsics i els
criteris establerts en aquestes bases generals.

Les propostes poden abastar qualsevol expressió visual, tant des del punt de vista
estètic com tècnic.

No s’exigeix un nombre mínim d’obres per persona o col∙lectiu. En el cas de l’existència
de projectes amb poques obres en relació als espais, es proposarà l’opció de realitzar
una exposició col∙lectiva.

4. Requisits en relació amb la documentació que cal presentar

Els col∙lectius, entitats o persones interessades hauran d’enviar la seva sol∙licitud al
correu exposicions@eartvic.net juntament amb la documentació que es detalla
posteriorment:
1. Carta de presentació de la persona o del col∙lectiu.
2. Un document amb el següent contingut:
-

Títol del l’obra o projecte expositiu

-

Breu memòria explicativa del projecte, amb imatges de les obres, objectes i
altres elements de l'exposició, indicant les característiques (mides, gènere,
tècnica, format i nombre d’obres).

-

Les dates amb disponibilitat per exposar durant el curs 2017/2018.

-

Les necessitats tècniques que requereix l’obra per ser exposada (material,
suports, il∙luminació, etc.).

5. Terminis
El termini d’entrega de sol∙licituds serà el 31 de febrer del 2018.
6. Criteris de selecció dels projectes
Les obres seran seleccionades per una comissió formada per persones representants
de l’EASD, la Fundació Antiga Caixa Manlleu i la Fundació Mil∙lenari.
Tenint en compte els següents aspectes:


La coherència del projecte.



La qualitat tècnica.



La integració dins l’espai expositiu i la seva viabilitat.



El seu interès social o col∙lectiu.



L’aposta creativa.

La comissió descartarà propostes que incloguin continguts racistes, sexistes, homòfobs
o que vulnerin els drets de les persones.
La comissió decidirà a quina de les dues sales serà exposat cada projecte i el calendari
d’exposició.

7. Característiques i normativa d’ús de les sales d’exposicions.

7.1 Normativa general per ambdues sales d’art.

-

L’ús de les sales és gratuït.

-

Les obres exposades es podran comercialitzar i no es cobrarà cap comissió per
obra venuda.

-

Si durant el muntatge o desmuntatge s’extravia o es malmet algun material,
anirà a càrrec de l’expositor.

-

La sala d’art de la Fundació Antiga Caixa Manlleu no disposa de vigilància, per
tant aquesta anirà a càrrec de la persona o col∙lectiu que exposi en cada
moment.

-

La durada de l’exposició serà mínima de 15 dies, el màxim serà determinat per
la comissió segons el nombre de sol∙licituds entregades.

-

El muntatge i desmuntatge de l’exposició anirà a càrrec de la persona o
col∙lectiu que exposa en aquell moment. Aquesta haurà d’estar muntada el dia
abans de la inauguració i desmuntada el dia després de la cloenda o termini
acordat.

-

També serà de la seva responsabilitat, si és que ho desitja, i es farà càrrec de les
despeses d’enviar invitacions, publicar un catàleg o programa de mà o celebrar
un acte d’ inauguració. En aquest cas, hauran d’aparèixer els logos del Projecte
Exposa’t, el de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, el de Fundació Mil∙lenari i el
de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic en aquest ordre.

-

No es facilitarà cap ajut econòmic per la producció ni pel transport.

7.2 Característiques de les sales d’exposició

La Sala d’Art de Vic, gestionada per la Fundació Antiga Caixa Manlleu, està ubicada a la
Rambla Hospital, 11 de Vic. És una sala diàfana amb forma gairebé quadrada. Està
equipada amb il∙luminació que es pot enfocar cap a la direcció que es vulgui. Disposa
d’elements per a poder penjar les obres a la paret, vitrines, un espai per a realitzar
projeccions audiovisuals i sala d’actes.
La Sala d’art Mil∙lenari està ubicada a la plaça Mil∙lenari, 2 de Vic, dins el centre
formatiu Mil∙lenari. No és un espai específic per a exposicions, però les parets estan
preparades per a poder fer‐ho.
8. Resolució
Serà comunicada per correu electrònic en un termini màxim d’un mes desprès de ser
rebuda la sol∙licitud.

Col∙labora:

PROJECTE
FULL DE SOL∙LICITUD
Núm. de sol∙licitud:

Data d’entrada:

DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Col∙lectiu o persona:
Adreça:
Població, codi postal :
DNI/NIF núm. :
Telèfon particular i mòbil de contacte:
Correu electrònic:

Data i lloc de naixement:

Modalitat artística:
Títol del projecte:
Documentació adjuntada (marcar amb una x):
Carta de presentació de la persona o del col∙lectiu.
Un document amb el següent contingut:
‐ Títol del l’obra o projecte expositiu
‐ Breu memòria explicativa del projecte, amb imatges de les obres, objectes i altres elements de
l'exposició, indicant les característiques (mides, gènere, tècnica, format, nombre d’obres). Les
imatges cal fer‐les arribar en suport digital (CD o llapis de memòria) en format JPG o bé en un
dossier DIN‐4.
‐ Les dates amb disponibilitat per exposar durant el curs 2017/2018.
‐ Les necessitats tècniques que requereix l’obra per ser exposada (material, suports, il∙luminació, etc.).

He llegit i accepto les bases de la convocatòria.

