inscripció fins Al 29 de juny

1. Amb la 16 BIENNAL DE CERÀMICA D'ESPLUGUES ANGELINA ALÓS,
I'Ajuntament d'Esplugues té el desig i la voluntat de continuar impulsant
la presència de la ceràmica a la nostra ciutat.
2. Podran participar de forma individual o col·lectiva, els ceramistes de
qualsevol país del món.

10. Encara que les obres hagin estat previament seleccionades en fotografia,
el Jurat es reserva el dret d’excloure-les de l’exposició, si s’escau.
11. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat notificarà la decisió del Jurat
en un acte públic, el dimarts 30 d'octubre de 2012, i lIiurarà als artistes
guardonats o a qui legalment els representi els premis següents:

3. Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, realitzades amb
materials ceràmics. No s'admetran obres de caràcter industrial o provinents d’altres concursos. En cap cas podran excedir de 2m lineals en la
seva major dimensió, ni d'1m. cúbic de volum total.

A. PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES
Dotat amb 4.000 € patrocinat per Nestlè España S.A.

4. Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres. Cada obra,
però, podrà constar d'una o més peces que es presentaran en conjunt
sota un mateíx títol.

C. PREMI PUJOL I BAUSIS
Dotat amb 2.000 € patrocinat per Soler i Sauret, S.A.

5. Les soI·licituds d'inscripcions s'hauran de remetre (fent constar 16
BIENNAL DE CERÀMICA D'ESPLUGUES ANGELINA ALÓS) al Museu Can
Tinturé, carrer de l'Església, 36, 08950 Esplugues de Llobregat, abans del
29 de juny de 2012. Cal incloure la fitxa d'inscripció, degudament emplenada i el currículum vitae de I'artista. Cada obra anirà acompanyada d'un
màxim de 3 fotografies de 15x20 cm sobre fons neutre. Cada imatge estarà
identificada amb el seu títol. Es podran adjuntar imatges d'obres anteriors
per tal de valorar millor la seva trajectòria ceramista. La inscripció també
es podrà enviar per correu electrònic (biennal@esplugues.cat), emplenant
les dades de la fitxa d'inscripció que es publicarà a la pàgina web de
l'Ajuntament d'Esplugues (www.esplugues.cat) i adjuntant el currículum
vitae i imatges en format jpg (mínim 200dpi de resolució).
6. D'entre les inscripcions presentades, la comissió organitzadora que es
designi, elegirà les admeses a concurs a partir de la documentació
remesa. La seva decisió serà inapel·lable i es notificarà immediatament
als participants.
7. Tota la documentació que acompanyi les inscripcions quedarà en propietat
de l'Ajuntament d'Esplugues, i passarà a formar part del fons documental
de la Biennal de Ceràmica.
8. Les obres admeses a concurs s'hauran de lliurar al Museu Can Tinturé,
de l’1 al 6 d'octubre de 2012, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i dimecres
i dissabte de 17 a 19 h. Fora d'aquest termini no s'acceptarà cap peça. Les
obres hauran de portar un embalatge adequat especialment contra cops,
ja que l'Ajuntament no es responsabilitza dels trencaments o desperfectes
deguts a una mala preparació. En la part exterior hi haurà de constar
“16 BIENNAL DE CERÀMICA D'ESPLUGUES ANGELINA ALÓS.”, la fotografia de l’obra amb el títol i les dades postals. La tramesa i recollida de
les obres aniran a càrrec dels participants.
9. El Jurat estarà compost per persones reconegudes expertes del món de la
ceràmica i de I'art en general.

Patrocinadors

B. PREMI ANGELINA ALÓS
Dotat amb 3.000 € patrocinat per FIATC Assegurances

Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal que correspongui, segons
la legislació vigent, en el moment del seu lliurament. A més, els artistes
premiats podran participar conjuntament en l'exposició corresponent a
l'edició següent del certamen.
12. Les obres seleccionades seran exposades al Museu Can Tinturé,
del 30 d'octubre de 2012, al 13 de gener de 2013 i s’editarà un catàleg.
En el transcurs de l’exposició, el públic visitant podrà votar d’entre les
obres no premiades, la que més li agradi. Un cop clausurada l’exposició
es farà públic el resultat i s’expedirà un diploma acreditatiu de la peça
més votada.
13. Les obres guardonades restaran en propietat de l'Ajuntament
d'Esplugues i passaran a formar part del fons artístic.
14. Les obres no premiades podran retirar-se, prèvia presentació del
corresponent resguard, del 16 al 23 de gener de 2013, en el mateix lIoc
de presentació d'obres, de dilluns a dissabte de 10 a 14 h i dimecres i
dissabte de 17 a 19 h. En el cas que no es retirin durant el mes següent,
no es tindrà dret a cap tipus de reclamació i passaran a ser propietat
de l'Ajuntament d'Esplugues amb els drets d'autoria corresponents.
15. L'organització d'aquest certamen prendrà totes les mesures de seguretat
que estiguin al seu abast, per a la millor conservació de les obres, peró no
es responsabilitzarà de cap trencament, deteriorament, furt o pérdua.
16. Les normes i condicions d'aquest concurs s'entenen acceptades pels
concursants només pel fet de participar·hi. Qualsevol circumstància no
prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització de la Biennal.
17. La participació en aquest concurs porta implícita la cessió dels drets de
reproducció, en qualsevol suport o mitjà, de la imatge de les obres
seleccionades i premiades, per a usos relatius a la promoció, divulgació
o publicitat del propi concurs, o de les activitats culturals o de qualsevol
altra índole que organitzi o patrocini l’Ajuntament d’Esplugues.

Col·laboradors

