XXXVI Premi de Pintura
DEDICAT A

JAUME MINGuell i miret
Cercle de Belles Arts Lleida
col·laboren:

2021

· BASES ·
1. Hi podran participar artistes de qualsevol nacionalitat. El tema i la tècnica són de lliure elecció. Les
obres no podran anar emmarcades, però sí que podran dur un llistó protector. En el cas de presentar
l’obra sobre paper, caldrà que tingui una protecció de metacrilat. No s’admetran obres digitals ni
d’impressió mecànica.
2. Les mides seran de 100 f o similar com a màxim i, de 30 f o similar com a mínim. El pes total de l’obra
no podrà excedir els 25 quilos.
3. Els participants només podran presentar una única obra, que haurà de ser no catalogada.
4. Les persones que vulguin participar hauran d’enviar un correu electrònic a (cerclebellesartslleida@
gmail.com) amb la imatge de l’obra en format JPEG, amb una resolució mínima de 300 ppp a DIN-A4.
També hauran d’enviar, a part, un document on s’indicarà el nom i cognoms de l’autor, còpia del NIF
o similar, les adreces postal i electrònica, número de telèfon i també la informació sobre l’obra que
presenta, incloent-hi, com a mínim, el títol, la tècnica i les mides.
5. El termini de presentació finalitza el 15 de setembre de 2021 a les 22:00 hores.
L’organització comunicarà als participants les obres seleccionades, hauran de ser lliurades en format
físic, a la seu social del Cercle de Belles Arts, abans del 2 de desembre de 2021. La seu social del Cercle de Belles Arts està situada al carrer Major, nº 24 – 1er pis – 25007 LLEIDA. L’horari és de les 18:00
a les 20:00 hores, de dilluns a divendres. El telèfon és el 973 24 37 25.
6. El Cercle de belles Arts, en coordinació amb la institució col·laboradora , tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es fa responsable, en cap cas, de les possibles pèrdues o desperfectes produïts durant el transport o del seu reenviament. Un cop presentada l’obra, l’autor no podrà
retirar-la fins a la cloenda de l’exposició.
7. L’autor o persona degudament autoritzada, podrà passar a recollir l’obra a partir del dia 16 de febrer
de 2022, a la seu del Cercle de Belles Arts de Lleida, de les 18:00 a les 20:00 hores de dilluns a divendres. Les obres enviades per missatger seran retornades a través de l’empresa SEUR per compte del
participant. Si algun dels participants optés per una altra empresa o mitjà de transport, ho haurà de
manifestar per escrit amb la documentació de la inscripció. En el termini de trenta dies, les obres que
no hagin estat retirades quedaran en propietat del cercle de Belles Arts.
8. El guanyador del premi de la passada edició, corresponent a l’any 2019, es podrà presentar a aquesta convocatòria, però no podrà accedir al premi. L’obra pot estar signada en lloc no visible.
El premi serà únic:
Premi Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs amb una dotació de 3.500 euros i cinc accèssits.
S’ha creat un fons per l’adquisició d’obres del concurs, però aquest pot quedar desert.
9. L’obra guardonada restarà en propietat de l’entitat de l’I.E.I.
10. El jurat estarà format per artistes de diferents tendències i edats, galeristes, institucions, crítics i experts. El resultat es donarà a conèixer pels diferents mitjans de comunicació. El veredicte del jurat
serà inapel·lable. L’artista guanyador cedeix els drets de reproducció i difusió de la seva obra a l’entitat organitzadora.
* El veredicte final del jurat es farà públic el dia 16 de desembre a través dels mitjans de comunicació.
* La inauguració de l’exposició es farà el 22 de desembre de 2021 a les 19:00 hores a l’Espai X del
Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. L’Exposició restarà oberta al públic fins el 13 de febrer de 2022.
11. S’editarà un catàleg amb la reproducció de l’obra premiada i les obres finalistes.
12. El Cercle de Belles Arts es reserva el dret de canviar o modificar algun punt de les bases. El fet de
presentar l’obra implica per al participant el coneixement i acceptació de les bases
13. Es prega la presència de la persona premiada per recollir el premi. L’import del premi està subjecte,
d’acord amb la legislació vigent, a la corresponent retenció en concepte d’IRPF.

