Brot Fusta d’àlbe i bronze. Autor: Mario Molins
Obra guanyadora IV edició Concurs d’Escultura 2009

BASES
DEL V CONCURS D’ESCULTURA BENITO
Qui es pot presentar al concurs?
1.

Podran presentar obres al concurs d’escultura, les persones que siguin o hagin estat alumnes, durant els darrers 4
anys, d’alguna Facultat o Escola d’art de l’Estat

2.

La participació serà individual.

Premi
3.
4.

Un jurat professional s’encarregarà de seleccionar les obres que formaran part de l’exposició.
El jurat concedirà un premi únic de 2.000 euros a l’autor/a de l’obra guanyadora. D’aquesta obra se’n farà una edició
que s’oferirà com a obsequi institucional de Fundició Dúctil Benito, qui es farà càrrec de les despeses de producció.

Requisits de l’obra
5. El tema i la tècnica són lliures.
6. Cada autor/a podrà presentar una sola obra, que ha de ser inèdita.
7. L’obra que es presenta ha de fer la funció de prototipus i ha de complir les característiques tècniques necessàries
per poder ser seriada.

8.
9.

Les mides no poden ser inferiors a 15 x 15 x 15 cm, ni superiors a 30 x 30 x30 cm d’alçada.
El material ha de ser el definitiu.

Requisits de presentació
10. L’enviament de les obres ha de realitzar-se en un embalatge prou rígid per protegir l’obra.
11. L’obra ha d’anar acompanyada de:
•

Memòria explicativa, que inclogui les característiques tècniques de l’obra i especificacions pel procés d’edició.
(màxim 2 fulls DIN-A4).

•
•
•

Fotografia de 18x24 cm en paper i format digital .jpg, 300 dpi
Breu currículum de l’autor/a (màxim 1 full DIN-A4).
Dades de l’autor/a: nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon de contacte, fax, correu electrònic, data de naixement,
escola on ha cursat o cursa els estudis d’art.

•
•
•

Fotocòpia del DNI
Formulari d’inscripció.
Es poden incloure imatges d’altres obres realitzades per l’autor/a en forma de dossier.

Presentació de les obres:
12. El termini de presentació de les obres és del 21 al 31 de març de 2011 (ambdós inclosos), de dilluns a divendres de
9 a 13 h i de 16 a 18 h a la seu de Fundició Dúctil Benito, Via Ausetània 11 – Edifici Ter, 08560 Manlleu (Barcelona).

13. En el moment de presentar l’obra, es lliurarà un resguard o bé s’enviarà per

correu a l’ autor/a.

Devolució de les obres
14. Les obres no premiades hauran de ser recollides pels seus autors del 1 al 15 de juny de 2011 (ambdós inclosos), de
dilluns a divendres (dies laborables), de 9 a 13 h i de 16 a 18 h, a la seu de Fundició Dúctil Benito, Via Ausetània
11 – Edifici Ter, 08560 Manlleu (Barcelona). Cal presentar el resguard.

15. Les obres que no hagin estat recollides, podran quedar en dipòsit del convocant pel termini d’un any, o bé, seran
enviades als seus autors per missatger.

16. Les

obres dels artistes seleccionats es podran recollir un cop finalitzada l’exposició, en el termini d’un mes.

L’organització no es fa responsable dels danys o les pèrdues de les obres un cop acabada l’exposició, o durant el
seu transport.

Jurat i selecció de les obres
17. El jurat estarà format per professionals del món artístic.
18. El jurat elegirà una obra guanyadora i farà una selecció de les millors obres que participaran en l’exposició.
19. El jurat es reserva el dret de concedir accèssits.
20. La decisió del jurat es comunicarà als artistes en els dies immediatament posteriors.
21. La decisió del jurat serà inapel·lable.
22. L’obra premiada es farà pública el dia de la inauguració de l’exposició. Així mateix, l’entitat organitzadora del concurs i de l’exposició podrà anunciar el nom del premiat a través dels seus mitjans de comunicació (web, comunicats
de premsa, publicacions, memòries, catàleg,...)

23. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.
Exposició i difusió
24. Amb el conjunt d’obres seleccionades es prepararà una exposició. El dia de la inauguració i les dates de l’exposició
es determinaran un cop el jurat hagi pres la seva decisió. L’exposició es realitzarà a l’Edifici Ter propietat de l’entitat
convocant o en qualsevol altra ubicació que la convocant cregui convenient.

25. L’entitat convocant farà difusió de l’obra premiada i del conjunt d’obres que formen part de l’exposició, en diferents mitjans de comunicació.

26. L’autor/a de l’obra premiada autoritza la utilització de la imatge de la mateixa a la Fundició Dúctil Benito, que en
podrà fer la difusió i utilització que consideri oportuna.

27. L’obra premiada passarà a ser propietat de Fundició Dúctil Benito, amb tots els drets inherents derivats de la propietat intel·lectual.

28. Els autors cedeixen expressament tots els drets d’imatge derivats de l’exposició, amb qualsevol finalitat, i, per tant,
el dret de fer-ne la difusió que es consideri oportuna. En l’acte de devolució de les obres no premiades els autors
s’entendran restituïts en els drets derivats de la Propietat Intel·lectual.

Altres
29. L’import del Premi queda sotmès al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.
30. La interpretació i aplicació d’aquestes bases correspon exclusivament al jurat.
31. La participació en el concurs suposa l’acceptació plena del contingut íntegre de les bases, i de les decisions del jurat.

Documentació d’inscripció
Nom i Cognoms:
Direcció:
Població:

C.P:

E-mail:

Tel:
NIF:

Títol de l’ obra:
Tècnica:
Suport:
Mides:

Pes:

Altres:

Via Ausetània, 11 - 08560 Manlleu ( Barcelona)

( 1 còpia que s’adjunta amb l’obra + 1 còpia per l’autor/a - comprobant d’entrega)

