BASES DEL XXXII CERTAMEN DE PINTURA SANT MARÇAL 2020
I.

L’Ajuntament de Marratxí convoca el XXXIII Certamen de Pintura de Sant Marçal
2020. Cada artista participant hi pot presentar una sola obra.

II.

El tema de les obres, així com la matèria i les tècniques emprades, són lliures, amb
una mida mínima de 0,60 m² i una màxima de 2,10 m².

III.

L’artista ha de presentar els següents documents:
-

Sol·licitud

-

Fotocòpia DNI

-

Fitxa tècnica de l’obra en format A4 amb la imatge de l’obra en color, títol, mides
i tècnica, sense les dades personals

-

Currículum artístic de la persona autora de l’obra

IV.

La sol·licitud estarà a disposició dels interessats a l’Ajuntament i al web
www.marratxi.es

V.

El termini de presentació de la documentació assenyalada a l’apartat anterior estarà
comprès entre el 10 de febrer i el 8 de maig (data de registre d’entrada), i es podrà
presentar de dilluns a divendres de les 8,15 a les 14 hores, a l’Ajuntament de
Marratxí (Camí de n’Olesa nº 66, 07141 Sa Cabaneta) o per correu certificat
administratiu dirigit a la mateixa adreça. En el segon cas, el mata-segells ha de tenir
data anterior o igual a la d’acabament del termini de presentació, i si s’entrega en
persona, la data és el mateix dia fins a les 14 h. Per a més informació podeu
contactar
amb
l’Àrea
de
Cultura.
E-mail:cultura@marratxi.es,
escorxador@marratxi,es, tel.: 971 797 624

VI.

La composició del jurat del XXXIII Certamen de Pintura Sant Marçal 2020 es farà
pública abans que finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds.

VII.

Les obres que es presentin a concurs han de reunir els següents requisits:

• Ser actuals, amb una antiguitat màxima d’un any, comptat a partir de la publicació
de les presents bases (febrer de 2020).
• Ser inèdites i úniques, no seriades ni còpies d’altres obres.
VIII. Una vegada presentada tota la documentació requerida, el jurat efectuarà una
primera selecció i es requerirà telefònicament a les persones autores de les obres
preseleccionades, per a la seva presentació al Centre d’exposicions de
s’Escorxador de Marratxí, Camí de n’Olesa, 139 Sa Cabaneta els dies 4 i 5 de juny
de 2020. Conjuntament amb l’obra, podran adjuntar-ne catàlegs de les darreres
exposicions i dades bibliogràfiques.
IX.

Les despeses de transport i assegurança del lliurament i devolució de les obres
correran per compte de les persones participants. Les obres lliurades a través
d'agència, s'han de presentar amb embalatges reutilitzables i en bon estat.

X.

L’Ajuntament de Marratxí no es responsabilitza dels desperfectes, deteriorament,
accidents o pèrdues que es produeixin des que s’entreguin les obres i fins que es
tornin, tot i que es prendran les adequades precaucions de custòdia i conservació
de les obres rebudes.

XI.

Els artistes que participin de fora d'Espanya s’hauran de fer càrrec de tots els
costos, gestions i tràmits que s'hagin de realitzar en les duanes, tant en el procés
d'entrada a Espanya com en el procés de sortida.

XII.

Rebudes les obres originals el jurat durà a terme la selecció final per a l’exposició, i
emetrà el seu veredicte abans de la inauguració. La seva decisió serà inapel·lable.

XIII. Les obres seleccionades per a l’exposició es podran visitar al Centre d’exposicions
s’Escorxador, ubicat al Camí de n’Olesa, 139. La inauguració i l’acte de lliurament
del premi serà el dia 25 de juny a les 20 hores. L’exposició romandrà oberta fins el
dia 24 de juliol.
XIV. Els currículums i catàlegs poden ser retirats durant el període expositiu. En cas de
no ser retirats podran ser destruïts per part de l’Ajuntament.
XV. L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament de Marratxí, entitat que es
reserva el dret de realitzar una exposició d’obres de l’autor guardonat, el qual
formarà part del jurat del proper Certamen de Pintura Sant Marçal.
XVI. L'Ajuntament de Marratxí podrà utilitzar la reproducció fotogràfica de l'obra
guanyadora del Certamen, així com de les obres seleccionades per a l'exposició.
XVII. Les obres exposades hauran de ser retirades els dies 29 i 30 de juliol. En cas de no
ser retirades durant el període assenyalat, passaran a ser propietat de l’Ajuntament
de Marratxí, entenent que renuncia el seu autor a qualsevol dret sobre l'obra a favor
de l'Ajuntament, excepte si l’autor/a justifica per escrit la impossibilitat de la seva
retirada.
XVIII. El fet de participar en aquest Certamen implica que s’accepten aquestes bases.
XIX. La dotació del premi és de 6.000 €. El premi està subjecte a la retenció fiscal que
correspongui, segons la legislació vigent. La persona guardonada es compromet a
acudir personalment a l’acte de lliurament del premi.

