Bases de participació en l’exposició “COL·LECTIVA DE NU”
ADOLF taller d’art - Valldoreix - del 21 de maig al 25 de setembre de 2011
I n a u g u r a c i ó d u r a n t l ’ 11 a N i t d e l ’ A r t d e S a n t C u g a t d e l Va l l è s

BASES
1. Participació: hi podran participar tots els artistes que ho desitgin. No hi ha cap cost ni comissió
per a l’artista.
2. Temàtica: el nu. Queden excloses totes les obres de contingut sexual explícit.
3. Tècniques: es podran presentar obres realizades en qualsevol tècnica: pintura, dibuix, gravat,
fotografia, escultura, llibre d’artista, poema visual, joia d’autor, etc. etc.
4. Mides: màxim 1 metre en qualsevol de les seves dimensions. No hi han mides mínimes.
5. Presentació prèvia: l’artista haurà d’enviar al correu electrònic art@adolf.cat: fotografies de
com a màxim 3 obres, amb les dades tècniques corresponents i les seves dades de contacte,
fins el 6 de maig de 2011.
6. Selecció: segons l’espai disponible i seguint criteris de qualitat i adeqüació a les bases, es
seleccionaran dues obres de cada artista, o una, o cap. Es notificarà per correu electrònic els
artistes seleccionats, i les obres seleccionades, fins el 8 de maig.
7. Enviament de les obres: els artistes seleccionats hauran d’enviar les obres a ADOLF taller
d’art, c/ Pere Mas, 17 - 08197 Valldoreix, Sant Cugat del Vallès, abans del 15 de maig. Les obres
hauran d’estar llestes per a ser penjades, amb marc només aquelles que ho necessitin.
8. Exhibició: donades les dimensions del taller, cal tenir en compte que les obres estaran
exposades en diferents nivells.
9. Responsabilitats: el taller posarà la màxima cura amb les obres, però declina tota
responsabilitat en cas de robatori o per qualsevol dany que puguin rebre.
10. Inauguració: dissabte 21 de maig, de les 20 hores fins a la 1 de la matinada, coincidint amb
l’11a Nit de l’Art de Sant Cugat. La inauguració estarà amenitzada per la música en directe de
la pianista Gloria Corrons de Bonne. Hi haurà còctel de cava, i els artistes estan convidats a
portar quelcom per picar.
11. Venda: les obres no estaran a la venda, però a l’exposició i a la seva web hi hauran les dades
de contacte de cada artista, si així ho desitja.
12. Drets d’autor: els artistes seleccionats autoritzen a l’organització la publicació de fotografies
de l’exposició on es vegin les seves obres, ja sigui en cartells, webs, xarxes socials, etc.
13. Retirada d’obres: aquells artistes que necessitin urgentment disposar de la seva obra,
podran recollir-la a partir del 23 de maig, tenint en compte que l’exposició té durada fins el 25
de setembre, data a partir de la qual es podran retirar la resta d’obres participants. Nota: per
la Festa Major de Valldoreix se celebrarà un concert al taller a càrrec de la soprano Patrícia Sendra,
amb temes musicals relacionats amb l’exposició.

14. Canvis: l’organització podrà introduir els canvis que siguin necessaris per a una bona execució
d’aquesta exposició col·lectiva.
15. Acceptació bases: la participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació total
d’aquestes bases.
c/ Pere Mas, 17 - 08197 Valldoreix
Sant Cugat del Vallès
www.adolf.cat - art@adolf.cat

