Bases 2018
L'Ajuntament de Salou convoca la biennal X Premi Salou de Recerca Pictòrica 2018 -Memorial José Luis Rubio Sáez- amb la
finalitat de propiciar la reflexió, l'experimentació i la innovació en l'àmbit de la pintura, tant en aspectes formals com de contingut, i
estimular la constant evolució tècnica i / o conceptual de l'art pictòric en la contemporaneïtat des de la difusió i reconeixement de
les aportacions individuals més rellevants. El certamen, que arriba a la seva desena edició, ret homenatge a l'empresari José Luis
Rubio Sáez, el seu generós impulsor i manté el mecenatge dels seus hereus a través de l'empresa Estructures Ferru S.A.
La present convocatòria es regeix per les següents bases:
1. Dotació
A partir d’aquesta X edició d’aniversari, el certamen apuja la dotació per voluntat expressa del patrocinador. El Premi Salou
s’estableix en 7.000 euros mentre al primer i segon accèssits (que no comporten cessió de l’obra) els correspondran 2.000 y 1.000
euros respectivament, quantitats a les quals s'aplicarà la retenció impositiva legal. L’obra guanyadora del premi principal (que no
podrà ser dividit ni declarat desert) passarà a formar part del fons d'art de l'Ajuntament de Salou i el seu autor serà convidat a
exposar al Centre Cultural Torre Vella de Salou.
2. Participants
La participació és gratuïta i oberta a tots els artistes de qualsevol nacionalitat majors de 18 anys que tinguin un domicili actual de
contacte en territori espanyol. Els guanyadors del Premi Salou (no afecta els accèssits) no podran concórrer a les dues següents
edicions.
3. Requisits de les obres
Cada autor podrà presentar una obra recent (realitzada no abans de 2015) que no hagi estat premiada en altres concursos.
S'admetran tot tipus de suports (no necessàriament bidimensionals) , tècniques i les seves mescles sempre que sigui evident
algun tret d'especificitat pictòrica; en cap cas una obra obtinguda i / o reproduïble mitjançant procediments mecànics o digitals
serà acceptada com a pictòrica si no ha sofert cap manipulació en aquest sentit; en cas de suscitar dubtes d’aquesta índole serà
resolutiu el criteri del jurat. L'obra ha de ser única, no efímera, i amb garanties de conservació i permanència, autònoma i
autosuficient ( no dependrà de cap estri extern ni requerirà un entorn espacial específic) però pot tenir il·luminació pròpia. Les
dimensions no seran inferiors a 80 cm en cap dels seus costats ni excedir els 200 cm d'alt, ni els 170 cm d'amplada. Les peces
múltiples si van a paret s'ajustaran igualment a aquestes mateixes dimensions màximes aplicables al rectangle imaginari que
ocupin un cop col·locades, i cas d'anar a terra tampoc superaran aquesta mateixa superfície. El pes total de l'obra no pot excedir
els 25 kg. Es presentarà sense marc, tret que aquest formi part integrant de la peça, i cas de ser imprescindible serà tipus llistó.
Tampoc durà vidre ni elements fàcilment trencables. Al bastidor o en el revers s'indicarà la posició correcta. Si consta de diferents
mòduls (amb un màxim de 4 si van penjades a paret) o requereix un muntatge concret, s'hauran d'incloure les instruccions. No
s'admetran muntatges excessivament complexos, delicats o perillosos.
4. Procediment d'inscripció i d'elaboració del dossier
Prèviament a l'enviament del dossier, que es remetrà del 3 al 31 de maig a: Ajuntament de Salou, Regidoria de Cultura, Pg. 30
d'Octubre, 43840 SALOU, el concursant haurà d'omplir el formulari de preinscripció on line a la weblog del concurs
premisaloupintura.blogspot.com, on s'informarà de tot allò relatiu al certamen al llarg del seu desenvolupament. Les consultes o
dubtes es dirigiran al formulari de contacte o al correu electrònic premisaloupintura@gmail.com.
El jurat avaluarà i seleccionarà les obres a concurs a partir de la documentació rebuda en els dossiers que elaboraran els
participants segons les següents indicacions:
El dossier es presentarà en doble format:Suport tradicional carpeta (dossier paper) i també digital (CD o DVD)
Carpeta (dossier paper): S'ajustarà a la mida normalitzada DIN A4 amb un màxim de 8-10 pàgines i contindrà la següent
documentació en aquest ordre:



Formulari d'inscripció (clikeu AQUÍ per descarregar-lo) i foto personal de l'autor.



Fotocòpia del DNI, o document equivalent per als estrangers residents, els que no tinguin residència hauran d'indicar
un domicili de contacte dins territori espanyol.



Currículum (màx. una pàgina, aprox. 30 línies) amb el següent ordre: a) Lloc de residència; b) Formació, beques i
premis, c) Selecció d'exposicions i fires.



Memòria tècnica-conceptual de l'obra que es presenta a concurs i del treball de recerca en què s'inscriu (màxim una
pàgina de 30 línies).



Documentació gràfica de l'obra a concurs impresa en qualitat suficient (resolució aconsellada 300 dpi mín 13x18)
acompanyada d'altres obres recents (entre 4 i 6) totes elles amb indicació de mesures, tècnica i data d'execució.

CD / DVD (Dossier digital amb textos en Word i imatges en jpg) en la caràtula i en el propi disc figurarà l'escrit: Premi Salou 2018 i
el nom del concursant (suposem Ana Martín). Inclourà els següents arxius amb els epígrafs, continguts i característiques que a
continuació s'especifiquen:

Tipus de document

Nom de l’arxiu

Format/Resolució/Pes

Formulari d’inscripció

anaMARTIN_form.doc

document de Word

Foto tipus DNI

anaMARTIN_foto.jpg

jpg

Currículum

anaMARTIN_cv.doc

document de word

Memòria tècnico-conceptual i llista de
fotos amb indicació de títol, mides,
tècnica i data d’execució de cada obra

anaMARTIN_memoria.doc

document de word

Foto de l’obra que presenta a concurs

anaMARTIN _obpre.jpg

jpg modo CMYK / mín. 300 dpi/ 15x20
cm. /5Mb. màx.

Foto obra recent 1

anaMARTIN _ob1.jpg

jpg / 5Mb.máx..

Foto obra recent 2

anaMARTIN _ob2.jpg

jpg / 5Mb.máx.

Foto obra recent 3

anaMARTIN _ob3.jpg

jpg / 5Mb.máx.

Foto obra recent 4 etc. Fins a 6 màx.

anaMARTIN _ob4.jpg

jpg / 5Mb.máx.
* Descarregar Dossier d'exemple .Rar

L'esmentada documentació anirà en una carpeta amb el cd dins sobre adient (no caixa) adherit al seu interior. Per a
l'enviament es recomana "sobre verd" de Correus mida mitjana (260x330mm) o similar.
5. Enviament de les obres
La llista de seleccionats es publicarà oportunament a la weblog del concurs, a més els seleccionats podran ser
avisats al telèfon o correu electrònic que indiquin en el formulari. Les obres s'enviaran a càrrec del concursant (que
comunicarà si ha contractat alguna assegurança) dins el termini exigit del 11 al 29 de juny en perfectes condicions
per a ser exposades (cas contrari seran excloses) i en embalatges reutilitzables per al retorn. L'organització tindrà la
màxima cura de les obres rebudes però declina tota responsabilitat per danys involuntaris o fortuïts o per possibles
pèrdues o danys durant el transport.
6. Jurat
Ferran Barenblit, director del MACBA (Museu d’art Contemporani de Barcelona) o qui ell delegui del seu equip
directiu.
Nimfa Bisbe. Cap de les col·leccions d’art de la Fundació “La Caixa”.
Josep Maria Cadena. Periodista i crític d'art.
Ricard Planas. Crític, director i editor de la Revista Bonart, promotor cultural.
Antoni Pinyol. Galerista, arquitecte i promotor cultural.
La comissaria del concurs assistirà al jurat en les seves deliberacions i actuarà com a secretaria.
El veredicte es farà públic en l'acte de lliurament de premis i d'inauguració oficial de l'exposició d'obres seleccionades
en data que s'anunciarà oportunament. L’autor de l´obra guardonada amb el Premi Salou la cedirà legalment
juntament amb els seus drets d'explotació enunciats en la Llei de Propietat Intel·lectual, art. 17 (reproducció,
distribució i exhibició) a l’Ajuntament de Salou. Els guanyadors dels accèssits també autoritzen gratuïtament la
reproducció de les mateixes.
El veredicte i les decisions del jurat són inapel·lables. El jurat resoldrà qualsevol dubte o aspecte no previst en
aquestes bases.

7. Exposició i catàleg
Els participants accedeixen voluntàriament a l'ús del seu nom i la reproducció de les obres seleccionades i si escau
de la foto personal per al material de difusió relatiu al concurs en qualsevol mitjà i així mateix per a l'edició del catàleg
que s'editarà amb la finalitat exclusiva de promocionar els artistes seleccionats i sense ànim de lucre, pel que no
generarà cap retribució per drets d'autor. Si bé el catàleg recollirà la totalitat d'obres seleccionades (28-30) i es
procura exposar-les totes, el nombre definitiu d'obres que configuren l'exposició dependrà de l'espai disponible i
queda a criteri de la direcció. L'organització o el patrocinador podran exercir opció preferent de compra d'acord amb
l'autor. Un cop acabada l'exposició els concursants hauran de recollir les obres a la Torre Vella en el termini de 60
dies, o sol·licitar-ne la devolució, que a ser possible anirà a càrrec de l'organització per a distàncies superiors als 400
km. En cas que alguna obra no sigui retirada ni reclamada, passats 100 dies, l'Ajuntament de Salou en disposarà
lliurement.
El fet de participar implica la plena acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació.
Organitza: Ajuntament de Salou. Regidoria de Cultura.
Direcció institucional: Mª José Rodríguez Andrades, Regidora de Cultura
Comissariat i direcció tècnica del certamen: Raquel Medina de Vargas

