XVI Premi Ciutat de l’Alcora de Pintura Jove Ximén
d’Urrea
BASES CATEGORIA LLIURE
Hi pot participar qualsevol artista resident a l’estat espanyol, amb un màxim de
dues obres.
Les obres es podran fer arribar personalment o per correu (a ports pagats) a:
Museu de Ceràmica de l’Alcora
C/Teixidors, 1
12110-L’Alcora (Castelló)
El termini per a aquesta presentació serà entre el 3 de desembre de 2018 al 5 de gener
de 2019, en horari d’obertura del Museu.
Caldrà fer la inscripció introduint les dades de les obres I els autors al formulari online de la web del centre:(www.ximendurrea.edu.gva.es) .En sobre tancat s’ajuntarà
fotocòpia del DNI i dades de l’autor o l’autora i de l’obra.
Amb les obres seleccionades es realitzarà una exposició al Museu de Ceràmica de
l’Alcora, entre els dies 11 i 27 de gener de 2019. Un cop finalitzada l’exposició, i fins el 25
de març l, podran arreplegar-se totes les obres presentades; passat aquest termini
les obres quedaran en possessió de l’IES Ximén d’Urrea a tots els efectes.
TEMÀTICA I TÈCNICA
La temàtica i tècnica serà lliure.
Les obres es presentaran sobre bastidor o suport rígid i emmarcades per a la seva
exposició. No s’admetran obres emmarcades només amb cristall.
L’entitat organitzadora no es responsabilitza dels danys o pèrdues que pogueren afectar
a les obres però posarà la màxima cura en que això no arribe a produir-se.
El primer premi no serà assignat en més de tres edicions al mateix autor. El jurat podrà
fer una selecció prèvia de les obres a exposar, en funció de la quantitat I la qualitat
d’aquestes. Les dos obres premiades de la categoria Jove i el primer premi de la Categoria
Escolar quedaran en propietat de l’entitat organitzadora, així com els drets d’utilització i
reproducció de les mateixes.
PREMIS
Joves residents a l’Estat Espanyol d’edats compreses entre 19 i 35 anys
Primer premi: 1300 €
Segon premi: 700 €
Els premis podran declarar-se deserts.
Jurat: el jurat estarà compost per professionals de reconegut prestigi i per
representants de les entitats organitzatives.
Coordinació:
Museu de ceràmica de l’Alcora
correu:museu@alcora.org o consultar en la pàgina web del centre: www.ximendurrea.edu.gva.es o del museu:
http://www.museulalcora.es
La participació en la convocatòria implica la total acceptació de les presents bases.
Per a qualsevol dubte podeu contactar a través del telèfon: 964362368/ 964 738940.

