Organitza:

Col·labora:

XXXIV

concurs de
pintura ràpida
HORTA DE SANT JOAN
24 D'ABRIL DE 2022

Bases

Premis

1. El concurs serà el dia 24 d'abril de 2022.

1r

600€ - Ajuntament d'Horta de Sant Joan

2. Podran participar tots els artistes que ho desitgin.

2n

400€ - Les Vinyes del Convent

3. La inscripció serà entre les 9:00 h i les 11:00 h del matí del mateix

3r

390€ - Hotel Miralles, Apartaments la Fàbrica i Olis Montsagre

4t

300€ - Joaquim Ferràs, Braseria Casa Barceló

5è

280€ - Àngels Sebastià i Enric Llorca

6è

250€ - Ports Joimar, SL i Arrels d'Orta

7è

240€ - Mas del Cigarrer, Montsport i Carnisseria Pons

8è

230€ - Construccions Ferràs Prats i Magall Treballs Argícoles

9è

220€ - Joaquim Palomar

dia, al Casal Municipal, on es segellarà la tela.
4. Només s'admetrà una sola obra per concursant, d'una mida
mínima de 60 x 50 cm amb el fons d'un sol color.
5. El tema serà lliure, però s'haurà d'ajustar obligatòriament als límits
del terme municipal.
6. Es pot fer servir qualsevol tècnica o procediment per realitzar
l'obra.
7. La recepció de les obres serà al Casal Municipal entre les 16:00 h i

10è 210€ - El Racó de les Grases i El Trull de la Comanda
11è 180€ - Fusteria Mulet

les 17:00 h.
8. Tots els quadres han d'estar acabats i signats.
9. Tot seguit, el jurat deliberarà per escollir els premis. Totes les obres
restaran exposades fins que el jurat doni el veredicte que serà
inapel·lable.

Jurat
El jurat estarà format per entesos d'art, artistes d'una llarga
trajectòria i la col·laboració dels patrocinadors.

10. El repartiment de premis s'efectuarà al Cinema Municipal a les
19:00 h.
11. Els quadres quedaran en propietat de cadascun dels donants dels
premis. L'artista que tingui interès en vendre la seva obra no
signada, podrà fer-ho lliurement mitjançant l'exposició posterior al
lliurament dels premis.
12. Tota circumstància no resolta a les bases serà resolta pel jurat.

Nota
Tots els inscrits rebran un obsequi de l'Ajuntament d'Horta de Sant
Joan.

