BASES EXPOSICIÓ
PREMI CREACIÓ EN CONFINAMENT 2020
Per a concursar en aquest premi cal ser soci del Reial Cercle Artístic.
Cada soci pot presentar només una obra per artista i ha de ser obra inèdita (que
no s'hagi presentat mai a un concurs), a ser possible, realitzada durant el
període del confinament derivat del COVID-19.
Tema: Lliure
Tècnica: Lliure.
Dimensions: Les obres físiques, han de tenir una mida màxima de 81 cm en
qualsevol dels dos laterals i s’hauran de presentar emmarcades amb llistó de
fusta (màxim total amb marc inclòs 85 cm.).
També s’admetran sense marc però en aquest cas, hauran d’estar pintades pels
laterals. En aquest cas la mida màxima també ha de ser de 81 cm en qualsevol
dels dos laterals.
Les obres com aquarel·les, pastels o d’altres tècniques similars hauran de
presentar-se emmarcades i protegides amb un metacrilat, seguint les mesures
indicades, es a dir un màxim de 81 cm en qualsevol dels dos laterals per la obra, i
amb un màxim de 85 cm totals amb marc.
Les escultures s’hauran de presentar acabades i en el material definitiu (en el cas
de que sigui fang, s’han de presentar cuites).
Dates de lliurament de les imatges de les obres
Degut a l’excepcionalitat del moment i, per tant, fins que tinguem data oficial per
a l’apertura de l’entitat, l’enviament de les imatges de les obres creades durant
el confinament serà per correu electrònic a l’adreça:
info@reialcercleartistic.cat
La imatge ha de ser en format JPG i de màxim d’ 1 megabit.
S’ha d’adjuntar amb la imatge una fitxa tècnica corresponent amb:
Nom i Cognom – Títol de l’obra – Tècnica – Mides – Preu estimat
(el preu serà informació confidencial).

Amb totes les imatges rebudes, s’anirà organitzant un àlbum col·lectiu que es
publicarà a les xarxes socials de: facebook i web del Cercle.
Dites imatges s’aniran penjant a les xarxes tots els divendres, en grups de 10 a 20
imatges per ordre d’arribada.
La data de recepció de les mateixes queda oberta des del dia d’avui mateix, dijous
30 d’abril, fins al proper 22 de maig de 2020.
Una vegada les autoritats oficials ens autoritzin l’apertura de l’entitat, que
esperem sigui durant aquest mes de maig, us comunicarem les dates i horaris per
la recepció física de les obres per a l’exposició.
Inauguració:
La data d’inauguració i durada de l’exposició es comunicarà en el moment en el
que tinguem data i autorització per l’apertura de l’entitat. (Segurament i per la
informació que tenim a data d’avui, serà probablement cap a la segona quinzena
de maig).
Jurat:
La composició del Jurat, encara per determinar, serà convenientment publicat
per correu electrònic als socis.
Premis:
El número de premis així com la seva quantia econòmica, les mencions
honorífiques, etc., son encara per determinar, i es comunicaran durant el mes de
maig.
Altres:
•
•

•
•
•

La participació en el concurs implica la total acceptació i conformitat
amb aquestes bases.
El Cercle tindrà màxima cura per la conservació de les obres participants
però no es farà responsable dels desperfectes que puguin patir per
causes involuntàries, des de la recepció de les obres fins al lliurament en
les dates indicades.
Els acords i el veredicte del Jurat serà inapel·lable.
Els autors de les obres cediran els drets de reproducció de les imatges i la
seva utilització i divulgació per part de l’entitat.
El Reial Cercle Artístic – Institut Barcelonès d’Art es reserva el dret de fer
les seves variacions oportunes d’aquestes bases sense perjudici de la
essència del concurs.

