BASES PARTICIPACIÓ EXPOSICIÓ COL·LECTIVA ARTIKA 2019
EL DEPARTAMENT DE JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’IGUALADA CONVOCA LES BASES A LA
PARTICIPACIÓ A L’EXPOSICIÓ COL·LECTIVA ARTIKA 2019, ACTIVITAT EMMARCADA EN
L’AGENDA IMPULS, ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ASSEMBLEA DE JOVES AMB PRESSUPOST
PARTICIPATIU.
BASES:
1- L’exposició col·lectiva Artika 2019 és una plataforma que pretén visibilitar el talent dels
joves artistes de la comarca així com crear xarxa i generar un nou espai d’intercanvi
artístic.
2- Poden participar en aquesta exposició els joves nascuts entre els anys 1994 i 2004 de
la comarca de l’Anoia amb inquietuds artístiques que tinguin obra produïda.
3- El tema de les obres és lliure.
4- Les obres han de respectar la sensibilitat de tota la ciutadania. S’exclouran aquelles
que siguin discriminatòries i ofensives.
5- Cada concursant pot presentar més d’una obra que sigui original i inèdita.
6- La selecció de les obres que s’exposaran a Artika 2019 es farà adequant-se a l’espai
d’exposició disponible i als criteris de selecció establerts en aquestes bases.
7- Tècniques: no hi ha limitacions pel que fa a la tècnica artística ja que es podrà treballar
sobre fotografia, il·lustració, graffitti, pintura…sempre tenint en compte que s’haurà
d’exposar l’obra original i no una reposició de la mateixa.
8- Les obres es presentaran com a captura fotogràfica i s’adjuntarà com arxiu (JPG, PNG)
al formulari de participació a Artika 2019.
9- El Període d’admissió de les obres serà del 31 de juliol al 5 de setembre de 2019.
10- Es farà una selecció de les obres participants seguint els següents criteris:
a. Varietat d’estils i tècniques artístiques.
b. Adequació de les dimensions de les obres a l’espai disponible d’exposició.
11- El jurat que durà a terme la selecció de les obres participants estarà format pels
impulsors del projecte, la dinamitzadora de participació juvenil, la regidora de joventut
i un professional de les arts i el disseny de la comarca de l’Anoia.

12- Un cop seleccionats els participants de l’exposició, se’ls hi comunicarà mitjançant
correu electrònic tota la informació per tal de col·laborar en el muntatge de l’exposició
així com la informació referent a l’acte inaugural.
13- La inauguració de l’exposició Artika 2019 tindrà lloc el proper 5 d’octubre a
l’Escorxador d’Igualada amb l’assistència de tots els joves artistes participants.
14- Es podrà fer difusió de les obres participants a l’exposició per tal de poder garantir
l’obertura del projecte a la resta de la ciutadania.
15- El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases.
16- Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pel Departament de Joventut de
l’Ajuntament d’Igualada, com a entitat organitzadora.
Per a qualsevol dubte o informació sobre el concurs podeu trucar al telèfon que s’indica a
continuació: 93 804 18 01, adreçant-vos directament al departament de Joventut, ubicat dins
l’Equipament Juvenil La Kaserna o posant-vos en contacte per mitjà de correu electrònic a
participa@aj-igualada.net
Podeu trobar les bases de participació, el formulari d’inscripció i més informació de la
participació a l’exposició col·lectiva Artika 2019 a la pàgina web del departament de joventut:
www.igualadajove.cat

