AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA)
C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41

Aielo(+) cultura / TALENT visible.
Exposició col·lectiva d’arts plàstiques i visuals.
Bases de participació:
QUÈ ANEM A FER?
Des de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit es vols potenciar i donar suport als creadors d’arts
plàstiques i visuals vinculats a la nostra població. Amb aquest objectiu farem una exposició
col·lectiva al Palau d’Aielo de Malferit per donar visibilitat a la creativitat aielonera.
L'exposició estarà comissariada per Lluci Juan i te com a finalitat potenciar i posar en valor
els creadors locals enllaçant la seua activitat amb els discursos actuals de creació artística. Es
convidarà a participar a un artista comarcal de reconeguda trajectòria.
A QUI VA DIRIGIT?
Aquesta exposició va dirigida a totes les creadores i creadors vinculades a Aielo de Malferit.
Poden presentar-se de forma individual o en grup. Es tindrà en compte la formació i
trajectòria vinculades a les arts.
QUIN TIPUS D’OBRA?
Tant el tema com la tècnica de les obres presentades són lliures. Vos animem a ser
innovadors. No hi ha restricció en les mesures. L’obra ha de ser perdurable en el temps com
a mínim durant el temps de l’exposició, a excepció de les accions o performances. Les obres
presentades poden estar ja acabades o en procés de creació.
ESPAIS EXPOSITIUS:
Exterior: Pati Palau de Malferit
Interior: Sala Noble Palau de Malferit.
Horari de visita: de dilluns a divendres de 10:30 a 14:30 hores.
DOCUMENTACIÓ A ENVIAR:
Es presentarà un únic document en pdf amb els següents punts:
Informació personal:
-

Dades personals. Cal indicar: nom, adreça, DNI, data de naixement, telèfon de
contacte, correu electrònic i enllaç a espai web - si es dóna el cas-.
Còpia DNI.
Vinculació a Aielo de Malferit. Text explicatiu de màxim 500 caràcters incloent espais.
Formació i trajectòria vinculada a les arts. Text explicatiu de màxim 2500 caràcters
incloent espais.
Treballs anteriors. Imatges de tres treballs anteriors diferents. Màxim 6 fotografies en
total.
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Proposta artística per participar en l’exposició:
-

Descripció. Text explicatiu de màxim 2500 caràcters incloent espais.
Imatges o esbossos. Màxim 5 imatges.
Descripció del muntatge. Requisits i detalls tècnics de la instal·lació.

COM EM PUC PRESENTAR:
De

forma

telemàtica

enviant

tota

la

informació

i

documentació

al

mail

aielomescultura@gmail.com

Presencialment, en les dependències de l’ Ajuntament d’Aielo de Malferit, de dilluns a
divendres en horari de 10:30 a 14:30 hores.
CRITERIS DE SELECCIÓ:
Es seleccionarà un màxim de 7 propostes. Els criteris de selecció atenen a la qualitat de la
proposta, relació amb el poble i viabilitat tècnica de muntatge i exhibició.
PUBLICACIÓ DEL CATÀLEG:
Es publicarà un catàleg per deixar constància de l'exposició, participants i obres que comptarà
amb la participació de diferents professionals del món de l’art. Els participants han d’enviar arribat el moment- les imatges i la informació corresponent.
CALENDARI:
● Límit per presentar propostes: 20 juliol de 2020.
● Entrega del material per al catàleg: 7 de setembre de 2020.
● Entrega d’obres: del 14 al 18 de setembre de 2020.
● Inauguració: del 8 al 11 d‘octubre de 2020.
CONDICIONS:
S’assignarà un suport econòmic per a les artistes participants de 200€, després del lliurament
de l’obra . La producció i transport de l’obra , així com altres despeses derivades, correran a
compte de les artistes. Cal ajustar-se al calendari previst. El muntatge de les obres serà per
part de l’Ajuntament.
La participació en aquesta exposició suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Per a més informació o possibles dubtes, podeu fer les vostres consultes al correu
aielomescultura@gmail.com o al telèfon 695796825

