PROPOSTA DE BASES PER A ORGANITZAR EL CICLE D’EXPOSICIONS A
LA SALA SOLER I PALET.
FINALITAT
Aquestes bases tenen la finalitat d’establir els criteris per a la organització de la
selecció de l’obra d’artistes terrassencs que tinguin interès a presentar els seus
treballs a la Casa Soler i Palet. Atesa la gran quantitat de propostes que es
presenten es fa imprescindible dotar-nos d’uns criteris que combinin l’ interès
artístic del treball, les possibilitats econòmiques i infraestructurals amb la
màxima claredat i transparència.
BENEFICIARIS
Podran presentar-se a la convocatòria per a presentar obra a la Casa Soler i
Palet els artistes que compleixin els següents requisits:
1- Residir a Terrassa o ser-ne originari.
2- Ser major d’edat
3- Complir els requisits de presentació de projectes establerts en
aquestes bases.

REQUISITS DELS PROJECTES A PRESENTAR
1- Dossier explicatiu de la trajectòria de l’autor o autora
2- Dossier explicatiu de la proposta a presentar o exposició
3- Justificació de l’interès públic de la proposta
4- Viabilitat de realització de la proposta

TRIA DE PROJECTES PER A CONFECCIONAR LA PROGRAMACIÓ
ANUAL
Els projectes seran seleccionats per una comissió d’experts que judicarà
l’interès artístic dels projectes presentats a partir dels materials lliurats per
l’autor. La selecció es farà una vegada a l’any i s’estudiaran totes les

propostes rebudes abans del 31 de maig de l’any immediatament anterior a
la programació.
Extraordinàriament durant 2014 i entenent que aquestes bases tenen
vigència a partir d’aquest any, els creadors i creadores podran presentar el
seu projecte durant tot l’any.
COMPOSICIÓ DE LA COMISIÓ DE SELECCIÓ
La comissió de selecció està formada per experts en Arts Visuals vinculats a
la ciutat de Terrassa i a la promoció de l’art a la ciutat.
- Mercè Casanovas, professora UB Belles Arts
- Gabriel Verderi (director Terrassa Escola d’Art i artista)
- Anna Fernàndez, llicenciada en Història d’Art i membre del magazine
cultural Final de Trajecte
- Adrià Fornés, director artístic Centre Cultural
El servei de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa mitjançant el
departament d’Arts Visuals ofereix als creadors i creadores originaris o
residents a Terrassa l’oportunitat de mostrar la seva producció artística dins
el cicle ART TERRASSA que es desenvolupa anualment a la sala
d’exposicions de la Casa Soler i Palet. Els artistes, qualsevol que sigui la
seva disciplina o formalització del seu projecte, que s’hi vulguin afegir
hauran d’atendre les següents bases:

Lliurament dels projectes:
Els projectes, que hauran de ser registrats mitjançant instància, i es podran
portar personalment a l’oficina municipal de registre de la Casa Soler i Palet
(Font Vella 28) o presentar mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de
Terrassa a:
Cicle Art Terrassa
Programa Terrassa Arts Visuals
Ajuntament de Terrassa – Cultura
Font Vella 28
08221 Terrassa

Les sol·licituds hauran d’incloure:
•

Fotocòpia del DNI o passaport

•

Currículum amb la trajectòria artística de l’autor/a/s (de
l’activitat més propera en el temps a la més llunyana)
afegint la formació reglada i no reglada en l’àmbit artístic

•

Dossier fotocopiat a color de les imatges de les obres,
éssent imprescindible indicar el títol, l’any de realització,
tècnica i dimensions (en cas de pintura, escultura i dibuix).
El dossier es pot lliurar en paper o en cd.

•

En cas d’instalacions, vídeos i altres tipus de formats no
contemplats en el paràgraf anterior s’adjuntará una
memòria explicativa del treball artístic: plànols, esbossos,
imatges i tot el material informatiu necessari que faciliti
la comprensió de l’obra.

•

Els projectes que es presentin han de considerar en la seva
formulació l’espai de la sala, presentant una plantejament
gràfic de l’exposició que portaran a terme

•

Confecció d’un resum d’1 full DIN-A4 que expliqui de
manera clara i pedagògica l’exposició.

•

Pormenorització
de
les
activitats
complementàries, si les hi ha.

paral·leles

o

Selecció dels projectes:
Per l’avaluació de les propostes presentades es reunirà la Comissió de
selecció Cicle Art Terrassa La decisió serà inapelable. La Comissió es
reunirà un cop l’any.
S’exposaran un màxim de 9 projectes a l’any. Els projectes seleccionats que
no puguin exposar-se en l’any de la sol·licitud d’exposició, entraran en la
programació dels anys següents en ordre de presentació de l’esmentada
sol·licitud.

- Els artistes seleccionats rebran comunicació per escrit de les dates
d’exposició.
- Els artistes seleccionats es faran càrrec del transport, muntatge i
desmuntatge de l’obra exposada.
- Els artistes seleccionats hauran de procedir al muntatge i desmuntatge els
dies i hores indicats pel departament municipal d’Arts Visuals.
- El Servei de Cultura mitjançant el departament d’Arts Visuals, sota el seu
criteri i al seu compte, editarà cartells, postals i/o qualsevol altre mitjà de
difusió per donar a conèixer l’exposició.
- El Servei de Cultura permetrà la venda d’allò exposat sempre i quan la
venda sigui realitzada directament per l’autora/r/s. Aquesta venda serà en
benefici íntegrament de l’artista.
- L’horari de l’exposició serà l’establert pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Terrassa
- Si es fa acte d’inauguració, l’artista es farà càrrec del refrigeri, en cas que
vulgui fer-ne
- La sala d’exposicions de la Casa Soler i Palet no compta amb seguretat ni
atenció al públic per l’exposició específicament, per la qual cosa és òptima la
presència de l’artista en els horaris d’obertura de la sala.
- A la finalització de la mostra, l’artista haurà de lliurar la sala en les
mateixes condicions que la va rebre, en el termini determinat pel
departament municipal d’Arts Visuals.
Acceptació de les bases
- La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació total d’aquestes
bases i també la decisió de la comissió seleccionadora dels projectes.
- Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta per
l’esmentada comissió.

A resoldre:
-

Si es fa mitjançant convocatòria pública, ha de sortir en un moment
concret de l’any o pot ser una convocatòria oberta tot l’any

-

Hauriem de contemplar la possibilitat de poder inquibir projectes
interessants o peticions nostres a artistes terrassencs que a priori no
es presenten al cicle. Com es pot vehicular?

