bases convocatòria zulo >>2012
La galeria esther montoriol obre la primera convocatòria d’intervenció al zulo, un espai de 35 m2 amb
sostre de volta catalana situat al soterrani i visible únicament a través d’un vidre de seguretat que hi ha al terra
de la galeria. És un espai singular que hem volgut dedicar al muntatge d’instal·lacions. La selecció d’artistes i
projectes participants es regirà per les següents:
BASES
Candidats
Poden optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, sense tenir en compte cap tipus de condicionant
(límit d’edat, nacionalitat, etc) que presentin una proposta de creació d’acord amb aquestes bases.
La convocatòria és oberta a qualsevol disciplina, per la qual cosa no s’estableixen modalitats artístiques.
Documentació
Els candidats hauran d’enviar un correu a galeria@montoriol.com amb:
Títol de la proposta o projecte
Nom i cognom de l’autor
Adreça electrònica de contacte
Breu descripció de la proposta
PDF amb el desenvolupament del projecte o la proposta.
Currículum de l’artista, on hi constin totes les seves dades personals completes.
Termini
Els candidats podran trametre la seva documentació fins al dia 7 de juliol de 2012. Per a participar és indispensable presentar la documentació sol·licitada en els termes indicats anteriorment.
Selecció
La selecció es farà pública a través de la pàgina web de la galeria a finals de juliol de 2012.
La galeria esther montoriol es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria.
Exposició
Els projectes seleccionats s’exposaran durant la temporada 2012-2013. La durada de l’exposició dependrà del
tipus de muntatge.
Condicions
El material i els recursos necessaris per realitzar el projecte aniran a càrrec de l’artista.
La galeria tindrà cura de la conservació del material rebut. No obstant això, no es fa responsable dels danys
fortuïts que puguin produir-se.
Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin
fer reclamacions de drets d’imatge.
La galeria es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases.
Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases.
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb la galeria trucant al 932 448 521 o bé escrivint un
mail a galeria@montoriol.com.
galeria esther montoriol
Barcelona, febrer de 2012

