BASES PER A LA SOL·LICITUD DE LA SALA D’EXPOSICIONS CENTRE D’ART L’ESTACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE DÉNIA. ANY 2018
L’Ajuntament de Dénia destinarà esta sala d’exposicions per a propostes de caire artístic
d’avantguarda o artistes consolidats.
1 PARTICIPANTS
Podran sol·licitar la sala d’exposicions CENTRE D’ART L’ESTACIÓ per a efectuar exhibicions d’índole
artística, les i els artistes plàstics majors d’edat que ho desitgen, a través d’una proposta individual o
col·lectiva d’obra ja produïda o en projecte. Cada participant o equip d’artistes podrà presentar una única
sol·licitud.
Els artistes que hagen exposat en aquesta sala durant els últims quatre anys, no podran participar en
aquesta convocatòria.
2 SOL·LICITUDS
2.1 La sol·licitud es realitzarà presentant:
- Instància degudament complimentada i firmada per la/el sol·licitant amb el nom, NIF, adreça postal, telèfon
de contacte i correu electrònic.
- Currículum artístic de la persona o persones integrants de l’equip i ressenyes crítiques de les exposicions
realitzades.
- Dossier fotogràfic en format imprès d’imatges a color amb un mínim de cinc obres i un màxim de 15,
degudament catalogades (títol, any de realització, tècniques, dimensions, etc.) així com qualsevol altre
document que, a juí del sol·licitant, permeta valorar millor l’exposició que es pretén realitzar
- Breu projecte de l’exposició a realitzar.
2.2 La documentació s’haurà de presentar a la Casa Municipal de Cultura de Dénia. Plaça de Jaume I,
s/núm. 03700 - DÉNIA, de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, o bé remetre-la per
correu certificat a la referida adreça, indicant:
CASA MUNICIPAL DE CULTURA DE DÉNIA
SOL·LICITUD SALA D’EXPOSICIONS L’ESTACIÓ. TEMPORADA 2018
2.3 Els artistes sol·licitants hauran d’indicar la seua preferència de data a l’hora d’exhibir el projecte.
2.4 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de maig de 2017.
3 REQUISITS DE LES EXPOSICIONS
3.1 El transport, muntatge, desmuntatge, pintura i/o il·luminació especials serà per compte dels artistes
seleccionat que es coordinaran amb el departament de Cultura de l’Ajuntament de Dénia a l’hora d’acordar
les dates i els horaris per a efectuar las referides tasques.
3.2 L’Ajuntament vetllarà pel manteniment i seguretat de les obres durant els horaris de visita, però no es
responsabilitzarà de possibles pèrdues, robatoris o deteriorament.
3.3 Cada artista o equip seleccionat presentarà les seues obres en perfecte estat i haurà d’aportar tots els
elements necessaris per al seu muntatge i exhibició (marcs, projectors, peanyes, panells, megafonia…)
3.4 La producció dels projectes artístics seleccionats no serà finançada per l’Ajuntament de Dénia.
3.5 Els horaris de visita de l’exposició seran: tots els dies de l’any a excepció del dia 25 de desembre i l’1 de
gener en horari:
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De l’ 1 de maig al 30 de setembre de 10 a 13h i de 17 a 21h.
De l’1 d’octubre al 30 d’abril de 10 a 13h i de 16 a 20h.
3.6 La duració de cadascuna de les exposicions serà aproximadament d’un mes i les dates estaran
supeditades a la disponibilitat de la sala.
3.7 L’artista haurà de respectar les condicions d’exhibició de la sala i, haurà de consultar amb l’organització
si necessita clavar, foradar o pintar sobre les parets o realitzar cap tipus' d’intervenció que modifique el seu
estat habitual d’exhibició.
3.8 Els artistes no podran posar cap indicació visible del preu de les obres exposades.
3.9 Cap obra no podrà retirar-se abans de la data de clausura de l’exposició.
4 DIFUSIÓ DE LES EXPOSICIONS
4.1 L’Ajuntament de Dénia es reserva el dret de reproduir algunes imatges de les obres que formen part
dels projectes presentats pels artistes seleccionats amb la finalitat de contribuir a la difusió i promoció de la
programació de la sala.
4.2 L’Ajuntament realitzarà un catàleg digital de cada una de las exposicions seleccionades que haurà de
respectar el format, condicions i títols de crèdit conveniats. Qualsevol millora del catàleg correrà per
compte de l’artista. L’artista facilitarà les fotografies i els textos necessaris.
4.3 L’Ajuntament divulgarà l’exposició en els mitjans habituals del Departament de Cultura
5 SELECCIÓ DE LES EXPOSICIONS
5.1 Per a la valoració dels projectes presentats es constituirà un jurat que per a l’edició de 2018, estarà
format per :
JOAN CASTEJÓN, artista, escultor i pintor.
SUSANA GUERRERO . Professora de la Universitat Miguel Hernández. Facultad de BBAA Altea.
ALVARO DE LOS ANGELES, Subdirector d’Activitats i Programes Culturals de l’ IVAM
Actuarà com a secretària la Cap del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Dénia..
El jurat de selecció examinarà les propostes presentades i basant-se en l’interés dels valors artístics
(conceptuals i formals) resoldrà la selecció de les exposicions que s’exhibiran cada any.
5.2

Quedaran exclosos de la selecció tots aquells projectes que pel seu contingut fomenten qualsevol
tipus de discriminació per motius de raça, sexe, religió o qualsevol altre que atente contra els drets
fonamentals de la persona

5.3

La resolució de la convocatòria es notificarà a totes les persones sol·licitants durant la primera
quinzena del mes de setembre de 2017.
6 ACCEPTACIÓ DE LES BASES

L’exhibició en aquesta sala suposa la plena acceptació d’aquestes bases. La resolució del jurat serà
inapel·lable i el departament de Cultura es reserva el dret a interpretar les bases i a resoldre qualsevol
incidència que puga sorgir.
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