I CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
“SANSART”
SOLIVELLA, dissabte 22 de juliol 2017

Es convoca el I Concurs de Pintura Ràpida “SansArt” de Solivella (Conca de
Barberà), província de Tarragona.

BASES

1. El concurs de pintura ràpida se celebrarà el dissabte 22 de juliol de 2017.
2. Podran prendre part en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin. La
inscripció es gratuïta. L’organització demana als participants que, si es
possible, facin la preinscripció a: www.solivella.cat
3. El tema serà lliure, però s’haurà d’ajustar obligatòriament a qualsevol indret del
poble de Solivella i el seu entorn, amb limitació al terme municipal. Les obres
s’hauran de realitzar in situ. No es podrà emmarcar cap obra.
4. La tècnica pictòrica i el procediment seran lliures.
5. Només s’admetrà una sola obra per concursant.
6. La mida del suport és lliure, amb el fons blanc o d’un sol color.
7. Els concursants portaran tot el material que els faci falta per a la realització de
la seva obra.
8. Els concursants faran la inscripció a la sala d’actes de La Societat (carrer de la
Muralla), entre les 9 i les 10,30 del matí, el mateix dia del concurs. En el
moment de la inscripció es farà el segellat de la tela o suport. L’autor que ho
demani podrà segellar dos suports, si bé només podrà presentar una obra al
concurs.
9. Les obres podran presentar-se en qualsevol tipus de suport, sempre i quan sigui
rígid i si és possible amb un cavallet per poder-les exposar.

10. El lliurament de les obres es durà a terme fins a les dues de la tarda, a la sala
d’actes de La Societat (carrer de la Muralla).
11. A tots els autors de les obres, se’ls donarà un rebut acreditatiu de l’obra
lliurada.
12.

Tots els quadres han d’estar acabats, però sense signar. Una vegada conegut el
veredicte del jurat, es podran signar.
13. Totes les obres restaran exposades a la sala d’actes de La Societat, fins que el
jurat doni el premi que serà inapel·lable.
14. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
15. El veredicte i lliurament dels premis es donarà a conèixer en una sessió publica
que tindrà lloc a les 6 de la tarda, a la sala d’actes de La Societat.
16. Els premis seran:
1r premi
2n premi
3r premi

700 euros
450 euros
300 euros

17. Les obres premiades en metàl·lic del 1er., 2on. i 3er premi, quedaran en
propietat de l’Ajuntament de Solivella, formant part d’una secció monogràfica
del fons pictòric municipal SansArt, i s’incorporaran en el patrimoni de la
hisenda municipal.
18. L’artista que tingui interès en vendre la seva obra no premiada, podrà fer-ho
posteriorment al lliurament dels premis.
19. Les obres no premiades, es podran retirar en el termini de dos mesos, en la seu
de la Casa de la Vila, en horari d’oficina, amb exhibició del resguard de
presentació al concurs. Passat aquest període, l’ajuntament en podrà disposar
lliurament.
20. Les inclemències meteorològiques, si es produeixen, no seran motiu necessari
per a la suspensió del concurs.
21. Tots els concursants rebran un obsequi de participació al concurs.
22. Els concursants i els seus acompanyants podran visitar l’obra pictòrica de
l’artista local SansArt.

23. La participació al concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
24. L’organització es reserva el dret d’alterar o decidir en qualsevol cas tot allò no
previst en aquestes bases, així com els drets de reproducció de les obres
premiades en aquest concurs.
25. Qualsevol dubte o cas no previst en aquestes bases, serà resolt per l’organització
o pel propi jurat.
Per a més informació, us podeu adreçar: www.solivella.cat / telf. 676186848 –
977892101

ORGANITZA:
Ajuntament de Solivella
COL·LABOREN:
Diputació de Tarragona
Grup Cultural de la Dona de Solivella

