Pintem el cel de Reus

II CERTAMEN INTERNACIONAL
ARTSALUD 2011
L’objectiu de la iniciativa és fomentar l’activitat cultural
i la sensibilitat artística pro salut, promoure el desenvolupament artístic solidari en la societat. ArtSalud pretén
homenatjar i posar en valor l’extraordinària obra artística
dels artistes solidaris del món.

BAS
PRIMERA.
CONVOCATÒRIA
L’Associació ArtSalud convoca en règim de concurrència competitiva i altruista el II Certamen Internacional d’Art Solidari, amb
l’objectiu de donar suport i promocionar l’art jove d’avantguarda,
contribuir a la consagració d’artistes i a l’aparició de nous talents
en l’escena del art contemporani i clàssic, i formar un fons d’art
solidari a benefici de la salut.
El Certamen està enfocat a Art solidari, la relació i interacció de
la pintura, aquarel·la i fotografia, tenint l’Art Solidari pro salut
com a element fonamental i bàsic.

SEGONA.
BENEFICIARIS
El Certamen tindrà una projecció d’àmbit internacional. S’hi poden presentar tots els artistes interessats sigui quina sigui la
seva nacionalitat, residència o edat.
Cada artista només podrà concórrer amb una obra.

TERCERA.
OBJECTE
Les obres seran originals, inèdites amb data de l’any en curs, de
tècniques lliures, la temàtica és “El cel de Reus”. Les obres hauran
de tenir un màxim de 100x80 cm en qualsevol de les seves dimensions “40f”, i un mínim 60x80cm “25f”.
Les pintures prèviament seleccionades pel jurat es presentaran
muntades en bastidor o suport rígid i emmarcat amb simple llistó
o llistó de vidre l’amplada del qual no superarà els 3 cm. En cap
cas s’admetran protegides amb vidre. Per a les fotografies cal
utilitzar plàstic o metacrilat.

QUARTA.
PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ
Per poder participar-hi cal entrar al web http://www.artsalud.es i
omplir els camps requerits en l’apartat CONTACTE:
• Fitxa de participació.
• Currículum vitae abreujat.
• Una imatge en format JPG de l’obra a concursar.

CINQUENA.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El jurat estarà integrat per:
• President: el vicepresident de l’Excma. Diputació Provincial
de Tarragona.
• Vocals: 5 persones de reconegut prestigi internacional entre
crítics d’art, directors de museus i artistes.
• Secretari: vicepresident i secretària de l’Associació ArtSalud
El jurat procedirà en primer lloc a seleccionar un màxim de 30
obres d’entre totes les presentades a la convocatòria i que hagin
estat admeses per complir els requisits de les bases, i es demanarà als artistes que efectuïn l’enviament d’aquestes.
Aquestes obres seran per a la realització de l’exposició al Palau
Bofarull de la Diputació i a la seu ArtSalud (c. Sant Francesc 27
de Reus, Tarragona) durant dos mesos.
Els autors estan obligats a cedir a l’Associació ArtSalud els drets
de reproducció de les seves obres per al catàleg i comunicació
pública en les exposicions sense cap contraprestació.
Les sis obres premiades queden en propietat de l’Associació ArtSalud per ser exposades i passar a formar part del fons d’art solidari de l’Associació. La resta d’obres d’art es retornaran als artistes, o si aquests ho desitgen poden donar-les i passaran a formar
part d’ArtSalud amb la finalitat d’obtenir beneficis per a la salut.
Passats tres masos, les obres que no s’han recollit passaran a
formar part de la l’Associació ArtSalud.

SISENA.
LLIURAMENT DE LES OBRES FINALISTES
ArtSalud només es posarà en contacte personal amb els 30 finalistes seleccionats pel jurat, tota la informació als artistes en

SES
general serà a través del web http://www.artsalud.es, pàgina: II
Certamen ArtSalud
Les obres es remetran a l’Associació ArtSalud, situat al carrer Sant
Francesc 27 baixos, 43201 Reus, Tarragona. Telèfons: 977 753
142 – 620 196 082
Cada obra anirà acompanyada del corresponent document de participació o donació 100% de la II convocatòria que serà facilitada per correu. info@artsalud.es - artsalud@artsalud.es - artsalud@gmail.com
A més, s’adjuntarà un breu currículum de l’autor, una fotografia
de l’obra i una fotocòpia del document nacional d’identitat.
L’enviament i retirada de les obres serà sempre per compte i risc
dels concursants, així com l’assegurança de transport, sense que
procedeixi cap reclamació a l’Associació ArtSalud per possibles
pèrdues o desperfectes que es puguin produir tant en l’enviament
com en la devolució*.
* (Només per a aquells artistes que no facin donació 100% de la seva obra, i que
han de expressar-ho per escrit en el document de participació).

Associació ArtSalud posarà el màxim zel en la cura de les obres
rebudes però no respondrà de la pèrdua, deteriorament, sostracció o qualsevol altre acte aliè a la seva voluntat, de les obres
lliurades, tot i que aquest es produeixi per cas fortuït o força
major, sent de compte i risc de l’autor de l’obra els danys que
per qualsevol causa pogués patir aquesta. Els concursants podran
contractar pel seu compte la classe d’assegurança que cobreixi
els riscos assenyalats, sense que puguin reclamar a l’Associació
ArtSalud cap quantitat per aquest concepte.

SETENA.
ACTA DEL JURAT
L’acta del jurat haurà de ser aprovada per la junta de l’Associació
ArtSalud, i es publicarà en aquesta pàgina web de l’Associació.

VUITENA.
DOTACIÓ ECONÒMICA
El II Certamen Internacional d’Art ArtSalud té una dotació econòmica de 1000€ repartits en sis premis, un primer premi de pintura
de 300€ i dos de 150€ c/u, un primer premi de fotografia 200€ i
dos de 100€ c/o, si a judici del jurat, cap dels treballs presentats
fora mereixedor del premi, quedarà desert. Les obres exposades
no premiades es posaràn a la venda per un preu màxim de 150€,
els beneficis s’entregaran als artistes.

NOVENA.
LLIURAMENT D’OBRES
Els artistes han de lliurar les obres abans del dia 15.09.2011 a
la seu ArtSalud (c. Sant Francesc 27 baixos, Reus, Tarragona).
Podran triar el lloc de la ciutat per realitzar les seves obres.
Palau Bofarull, a les 19h inauguració de l’exposició de totes les
obres a concurs; a les 20h decisió el jurat, lliurament de premis,
diplomes d’agraïment i de participació.

DESENA.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació a aquesta convocatòria implica l’acceptació de les
presents bases.
En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals
amb jurisdicció sobre la ciutat de Reus, Tarragona.

CALENDARI
Admissió de formulari, currículum i jpg: maig – agost 2011
Elecció de finalistes per part del jurat: agost 2011
Exposició d’obres ArtSalud estudi de Reus: octubre – novembre – desembre
2011
Elecció dels guanyadors: octubre 2011
Devolució d’obres: gener 2012, un cop finalitzades les exposicions. El 30
d’abril de 2012 les obres que no s’hagin recollit passaran a formar part del
fons d’art d’ArtSalud, sense admetre reclamacions. Només pels artistes que
no donin les obres 100%.

Organitza: Associació ArtSalud
Patrocina: Excel·lentíssima Diputació de Tarragona
Copatrocina: Excel·lentíssim Ajuntament de Reus
Col·labora: Artistes i Entitats de la ciutat de Reus
Adreça: Associació ArtSalud Estudi, c. Sant Francesc 27 baixos, Reus
(Tarragona)
Tel.: 620 196 082
Organització i coordinació: Associació ArtSalud
Comissari del certamen: Elvira Margalef Martí
President del jurat: Miquel Ángel López Mallol. Vicepresident primer
de la Diputació de Tarragona
Jurat: Professors i artistes professionals

✁
II CERTAMEN INTERNACIONAL ARTSALUD 2011
CERTIFICAT D’AUTENTICITAT, DONACIÓ,
CESIÓ D’OBRA A L’ASSOCIACIÓ ARTSALUD
FITXA DE PARTICIPACIÓ
AUTOR/A: .....................................................................................................................................................................
RESIDENT A:..............................................................................................................................................................
TÍTOL: “.......................................................................................................................................................................“
TÈCNICA:........................................................................................................................................................................
SUPORT:..........................................................................................................................................................................
MIDES:......................... x..................... cm.
PREU VENDA RECOMANAT EN €:........................................................................................................
Jo................................................................................................................................................................................................. ,
conegut/uda sota el pseudònim................................................................................................................ ,
autor/a de l’obra original “..................................................................................................................... ”,
la imatge i les dades de la qual figuren a dalt, certifico que cedeixo
l’obra al II Certamen d’Art 2011 i dono al 100% aquesta obra en cas
de ser la guanyadora del premi al concurs organitzat per l’Associació
ARTSALUD. En cas que no sigui guanyadora *SI o NO dono l’obra al
100% a l’Associació, el valor de la venda anirà destinat a la investigació i cura de malalties com el càncer. Si no es produeix la venda, l’obra
quedarà a la seu d’ARTSALUD per ser utilitzada en altres exposicions.
Ratifico el meu consentimient, cedint l’obra a tals efectes i tots els
drets de reproducció a tal finalitat i per l’esmentada causa.
Adjuntar currículum abreujat i obra.
Preguem enviar 10€ junt amb l’obra per drets de suscripció.**
A ingressar a: La Caixa de Pensions: Associació ArtSalud 2100-3504-882200215410, o en el mateix sobre de la fitxa de participació. (A la seu
disposem de material i llenç 40f a partir de 15€).
En......................................................................a...................de............................................................ 2011
Firma: ..........................................................
Enviar la fitxa original en un sobre junt amb l’obra a:
Associació ArtSalud
c/ Sant Francesc 27 baixos • 43201 Reus • Tarragona
Les obres que no tinguin la fitxa ben complimentada i firmada no podran
participar en el certamen
*
**

És molt important especificar amb un cercle sobre el SI si es dóna l’obra, i
taxar sobre el NO en cas de no cedir l’obra a l’Associación ArtSalud.
Els beneficis obtinguts de les subscripcions s’entregaran a representants de la
lluita contra el càncer, el mes de novembre de 2011.

