Convocatòria
Ajuntament
de Tortosa

El Premi de Pintura Francesc Gimeno, hereu de
la Medalla Gimeno que inicià el seu recorregut
l'any 1949, està convocat per l'Ajuntament de
Tortosa i organitzat pel Museu de la ciutat.
Els objectius del certamen són fomentar la
creació i la recerca artística en el camp de
la pintura, fer visible i apropar al públic la
producció actual, així com reforçar els vincles
del Museu amb la contemporaneïtat. L'obra
guanyadora passarà a formar part de la
col·lecció d'art del Museu de Tortosa.
Obert a la pluralitat de tècniques i suports en què
es formula la pintura contemporània, el Premi de
Pintura Francesc Gimeno és una aposta per la
revalorització d'aquest llenguatge artístic. Una
finestra a noves propostes formals, a l'exploració
de les possibilitats expressives d'una pintura
que, més enllà de trobar alternatives estètiques
i tècniques, aspiri a crear nous espais de
coneixement i reflexió.

La participació
Poden acollir-se a aquestes bases tots els artistes d'àmbit
estatal que, treballant en el camp de la pintura, no hagin estat
premiats en les tres edicions anteriors del certamen.
El premi
Serà únic i estarà dotat amb 5.000 €, quantitat que estarà
subjecta a la retenció fiscal corresponent. La decisió del jurat
és inapel·lable i pot proposar que el premi sigui declarat
desert.
L'obra guanyadora
L’obra premiada passarà a ser propietat de l'Ajuntament de
Tortosa, la qual cosa implica rebre de l'autor, per escrit, la
corresponent cessió legal dels seus drets, i formarà part de la
col·lecció d'art del Museu de Tortosa.
Obres admeses
Només seran admeses obres originals i signades, que no
hagin estat ni exposades ni premiades en cap altre certamen.
Tècnica, tema i mides
El tema i la tècnica seran lliures i oberts a la diversitat de
tècniques i suports en què es formula la pintura contemporà-nia.
S'han de trametre sense marc o bé amb un llistó de 2 cm de
frontal. Les obres sobre paper hauran de presentar-se
protegides amb metacrilat o un material similar que no sigui
vidre. Les dimensions de la pintura no poden sobrepassar els
160 cm en cap dels seus costats.
Per participar
Els artistes hauran d’emplenar la sol·licitud de participació,
segons el model normalitzat que es pot trobar a la pàgina
web del Museu de Tortosa (www.museudetortosa.cat) i a les
oficines del mateix Museu (Rambla de Felip Pedrell, 3, 43500
Tortosa).
Caldrà adjuntar-hi:
- Fotocòpia de NIF o document acreditatiu.
- Un mínim de 6 fotografies en color, de 18 x 24 cm, d'obres
diferents realitzades en els darrers dos anys, degudament
documentades (mides, tècnica i any d'execució), indicant quina
de les obres, en cas de selecció, aspiraria al premi.
- Un resum del seu currículum, que es pot ampliar amb catàlegs
o fotografies d'obra anterior.

Tramesa de documentació
Tota la documentació s'haurà de lliurar al Registre General de
l'Ajuntament de Tortosa (Plaça d'Espanya, 1, 43500 Tortosa).
Si es tramet per correu, cal que l'Oficina de Correus segelli el
full de sol·licitud, amb la data de lliurament, abans d'haver-lo
introduït en el sobre.
Termini de presentació
El termini de presentació de la documentació per participar en
el premi serà del 13 de septembre al 17 de desembre de 2021.
Més informació
Qualsevol consulta relativa a la convocatòria podrà adreçarse al telèfon 977510144 o a la següent adreça electrònica:
museudetortosa@tortosa.cat
El jurat
El jurat estarà format pel president, la secretària, amb veu
però sense vot, i tres vocals: Pilar Bonet, crítica d’art, comissaria d’exposicions i professora d’Art Contemporani de la
Universitat de Barcelona; Jordi Ribas, artista, llicenciat en
Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i mediador en
l’àmbit artístic; Assumpta Rosés, llicenciada en Belles Arts,
crítica d’art i comissaria.
Selecció de les obres participants
Entre totes les sol·licituds presentades, el jurat seleccionarà
els artistes que optaran al XVI Premi de Pintura Francesc
Gimeno. La resolució d'aquesta selecció es comunicarà per
escrit als sol·licitants en un termini màxim de deu dies després
de la reunió del jurat.
Tramesa de les obres
Els artistes seleccionats per participar hauran de trametre
l'obra que aspiri al premi a les oficines del Museu de Tortosa
a la Rambla de Felip Pedrell, 3, 43500 Tortosa, en el termini
dues setmanes (Horari de lliurament: de dimarts a divendres
de 10 h a 13.30 h) a comptar des del dia següent a la recepció
de la notificació.

Exposició
Les obres trameses pels artistes seleccionats s'exposaran
públicament a la Sala Antoni Garcia del Museu de Tortosa.
L'Ajuntament es reserva, a criteri del jurat, el dret de no exposar
l'obra d'un artista seleccionat si no presenta, al
seu criteri, un mínim de qualitat, tant en l'execució com en
la presentació. Aquest acord s'haurà de comunicar als
participants afectats.
Els artistes seleccionats han de cedir, per escrit, els drets
de reproducció de la seva obra per figurar en el catàleg de
l'exposició, determinant-ne la modalitat d'explotació i el temps
i àmbit territorial.
Veredicte del jurat
La resolució d'atorgament del premi haurà d’haver estat dictada
i notificada al guanyador/a en el termini màxim de sis mesos,
comptats des de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

Responsabilitats de l'organització
L'Ajuntament de Tortosa tindrà cura de la conservació
i vigilància de les obres rebudes.
Despeses de transport
Les despeses de transport (tant de la tramesa com de la
devolució), embalatge, assegurances, etc., són a compte del
concursant.
Acceptació de les bases
El fet de participar en la convocatòria presentant una
sol·licitud per optar a la concessió del premi significa
l'acceptació íntegra d'aquestes bases.
Enllaç al BOPT

Sol·licitud de participació en el
XVI Premi de Pintura Francesc Gimeno 2021
Cognoms i nom
NIF
Domicili
CP i municipi
Telèfon fix
Telèfon mòbil
E-mail

Exposo
Que conec i accepto el contingut i les obligacions de les bases específiques del Premi de
Pintura Francesc Gimeno i de la convocatòria de la XVI edició, corresponent a 2021.
Sol·licito
Participar en el XVI Premi de Pintura Francesc Gimeno 2021.
Declaro
Que em trobo al corrent de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Data i signatura

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s’incorporaran al fitxer de
titularitat municipal “Registre i gestió administrativa”, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i
la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran
cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder
gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada,
podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit,
acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.

