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P R E M I  D ’ A R T

PRESENTACIÓ

L’Exposició ArT/Canyelles amb el suport dels LABORATORIS ECHEVARNE, arriba a la cinquena edició. En les quatre 
edicions anteriors, s’han introduït canvis, recollint els suggeriments dels artistes participants i de les valoracions 
fetes per l’organització. 

L’ArT/Canyelles 2017 es presenta amb un format diferent, fruit de l’experiència dels anys anteriors.

La pintura ha estat present de forma majoritària en les edicions anteriors, i també alguna escultura, així doncs, 
l’Exposició es presenta amb tres apartats:

A) Concurs de Pintura, patrocinat pels LABORATORIS ECHEVARNE.

B) Secció de l’Exposició dedicada a altres tècniques i/o treballs suficientment creatius. Premi Laboratòris 
Echevarne al treball més creatiu.

C) Escoles d’Art i Disseny i col·laboradors que des de la primera edició han tingut el seu estand, i especialment 
L’Escola d’Artesans de Canyelles ARTIFEX.

Organitza Amb el suport de Patrocinen Col·laboren

Sala Multicultural
C/ Major, 34 - Canyelles

Dissabte 12.00 a 15.00h i de 16.00 a 20.00h
Diumenge 10.00 a 15.00h i de 16.00 a 20.00h

BASES
Requisits per la participació
Poden optar-hi els artistes a títol individual, que presentin una proposta de creació d’acord amb aquestes bases. Inscripció gratuïta.
Per les obres pictòriques, cada artista podrà presentar una sola obra. Les mides màximes seran de 1,20 m d’alçada i 1,50 m d’amplada. S’accepten totes les tècniques. 
Per les obres escultòriques, i d’altres tècniques, no es limiten les dimensions, però si que s’han de poder adaptar a l’espai assignat. 

Presentació i selecció de les obres 
Els artistes enviaran al correu electrònic artcanyelles@canyelles.cat una reproducció fotogràfica de l’obra que es presenta a concurs. A la fotografia s’adjuntaran les dades personals, nom, 
cognom, adreça, correu electrònic, telèfon. etc.
Les reproduccions fotogràfiques es presentaran com a màxim el dia 29 d’abril de 2017.
També es podrà entregar directament a l’Oficina d’atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Canyelles (Plaça 11 de setembre, s/n. 08811 CANYELLES) de 9 a 14 h. de dilluns a divendres i 
de 16 a 18 h. els dimecres. 
El mateix procediment s’aplicarà als treballs de tècniques diverses.

Selecció de les obres
Un jurat especialitzat, farà una selecció prèvia de les obres. Abans del dia 5 de maig, es comunicarà als artistes la decisió del jurat, indicant si han estat seleccionats o no. 

PREMIS LABORATORIS ECHEVARNE

PINTURA Premi 6.000 €
     
ALTRES TECNIQUES Premi 2.000 € 

  
Recepció de les obres seccionades 
Els artistes seleccionats podran presentar l’obra a la Sala Multicultural, el divendres dia 12 de maig de 16 a 20 h.  o el dissabte dia 13 de 8 a 10 h.
Finalitzada l’exposició, i a partir de les 20 h. del dia 14, es podran recollir les obres no premiades, les que no s’hagin recollit, seran dipositades a l’Ajuntament i es podran recollir en hores 
d’oficina, presenta’n el resguard que se’ls  lliurà en el moment de la recepció de l’obra.

Exposició 
Les obres seleccionades per optar als Premis de Pintura, seran col·locades per la pròpia organització en l’espai dedicat a la pintura.
Els treballs creatius de tècniques diverses, disposaran d’un espai amb taula i frontal entre 1,20 a 2,40 m d’amplada i 2 m d’alçada, en funció del tipus d’obra a presentar .
Disposaran d’un punt de connexió per la il·luminació  que cada artista portarà i col·locarà de la forma que cregui més adequada.

Horaris Exposició 
Dissabte dia 13 de 12 a 15 h. i de 16 a 20 h. i Diumenge dia 14 de 10 a 15 h i de 16 a 20 h.
Dissabte dia 20 de 12 a 15 h. i de 16 a 20 h. i Diumenge dia 21 de 10 a 15 h i de 16 a 20 h.

Finalitzada l’exposició, a partir de les 20 h. del dia 14, es podran recollir les obres no premiades, les que no s’hagin recollit, seran dipositades a l’Ajuntament i es podrà fer en hores 
d’oficina, presenta’n el resguard que se’ls  lliurà en el moment de la recepció de l’obra. Les obres de tècniques diverses, seran recollides el mateix dia a partir de les 20 h.

Entrega Premis
El veredicte del jurat, format per persones de reconeguda solvència en el mon de l’art, es farà públic el diumenge dia 14 a les 13 hores, seguidament es procedirà a l’entrega dels premis als 
artistes guardonats. 

Observacions
L’organització procurarà que les obres exposades no sofreixin cap desperfecte, tot i que no es responsabilitza de que per causes alienes a la 
mateixa es pugui produir algun incident imprevist. Així mateix, es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no prevista en les bases.
El jurat es reserva els dret  de declarar desert  qualsevol dels premis. 
La participació en l’ArT/Canyelles 2017, significa acceptà tot lo establert en aquestes bases.
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