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7 dejuliol de 2019

Vll Concurs de pintura rápida de la Vila d'Artesa de Lleida t

Bases

1.- Tema: Lliure interpretació de l'entorn i interior urbá de la Vila d'Artesa de Lleida

2.- Data: diumenge dia 7 de juliol .

3.- Participants: Podran ser-hi tots els pintors nacionals i/o estrangers que aixího desitgen.

4.- Cada participant, abans de comengar haurá de presentar-se personalment a la Casa de

la Vila d'Artesa de Lleida, carrer del Castell ns 3, de 8h a 10h del matí, per a ser identificat
acceptat i enregistrat, i amb les teles o d'altres suports de la pintura, en blanc, on aquests

es numeraran i segellaran.

5.- Cada participant haurá de presentar la seva obra a concurs, fins a les dues del migdia, al

local de l'Ajuntament situat al carrer de la Vileta ñe 1, Llar de jubilats. Previament s'haurá
lliurat un plánol indicatiu del local. En cas d'abandonament en la participación del concurs,

s'haurá de comunicar-ho a l'Ajuntament.

6.- Son permeses totes les tecniques, materials i estils que es vulguin. Tanmateix i com a

criteri general, que no únic, es valorará a mes a mes de la qualitat, prioritariament la

innovació i la vanguarda artística en la concepció iexpressió de les pintures

7 .- La dimenció minima de les obres es de 1-5F (64,5 x 54).

8.- Acabat el concurs es reunirá el jurat per qualificar les obres i atorgar els premis. Les

obres s'exposaran en un espai el qual ja s'indicará, on a les 5 de la tarda del mateix dia, es

lliuraran públicament els premis. Les obres premiades quedaran propietat dels

patrocinadors de llurs premis.

9.- El jurat podrá declarar desert qualsevol premi, si les obres no aconsegueixen una

qualitat suficient.

10.-- Les obres romadran exposades al públic, al local del carrer de la Vileta fle 1, el dilluns

dia 4 de juliol, despres s'hauran d'esser retirades en un termini máxim de 30 dies, pels

seus autors o persones autoritzades. Passat aquest termini quedaran propietat de

l'Ajuntament d'Artesa de Lleida.



11.-- L'Ajuntament podrá fe-ne ús de la imatge i llur reproducció de les obres, amb la

referencia de llurs autors, amb finalitats d'elaboració de catalegs i/o publicacions de

divulgació cultural

L2.-L'At¡untament pertal d'assegurar la sobrevivencia inormalitat del concurs, podrá, si es

donguessin incidents greus, elaborar un llistat amb criteri temporal i revisable, d'artistes

no convenients, per a la seva no acceptació en futurs concursos o exposicions

13- El fet de participar al concurs suposa la total acceptació d'aqueixes bases i la

conformitat en el venedicte deljurat.

14- Premis:

Primer premi. Ajuntament d'Artesa de Lleid a:700,- Euros

Segon Premi. Ajuntament d'Artesa de Lleida: 500,- Euros

Tercer Premi. Dotat amb 300,- Euros

Cada participant rebrá, en l'acte del lliurament de premis, una caixa de fruita, una garrafa

de 21. de bon oli d'oliva verge de les Garrigues, i un certificat de participació en el concurs.

15.- Composició del Jurat

Sr. Pere Puiggros iCompte. Alcalde de l'Ajuntament d'Artesa de Lleida

Sr. Jaume Vilella i Motlló. President del Cercle de Belles Arts de Lleida

Sra. Divina Drudis i Solé. Pintora. Sotpresidenta del Cercle de Belles Arts de Lleida

Sr. Josep Luque i Mateu. Gravador i Pintor. Cercle de Belles Arts de Lleida

Sr. Miquel-Angel Soriano-Montagut. Arquitecte. Cercle de Belles Arts de Lleida

Nota complementaria

Els pintors participants están invitats al dinar. Els acompanyants hauran d'abonar un

import de 8,- euros.

El lloc del dinar s'indicará durant el matí. L'hora es a dos quarts de tres.


