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Un any més, l’Associació Cultural Falla Plaça
Major d’Alzira, amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Alzira, i el patrocini de CETI, organitza el

XVIII CONCURS de PINTURA
FALLA PLAÇA MAJOR
per a residents
a la comunitat valenciana
Les Obres participants seran exposades a la CASA
DE LA CULTURA d’ALZIRA, els dies 15 al 23 de
novembre de 2018.
S’atorgarà un únic premi, dotat amb

DIPLOMA i 1.500 €
Patrocinat per

Els guanyadors de l’anterior XVII ConcursExposició, celebrat els dies 6 al 15 de Novembre
de 2016, foren els següents:

1er Premi,

FANNY GRAU NOGUERA,
amb l’obra “Shadows”
2on Premi,

JUAN ANTONIO
DEL CAMPO CEBRIÁN,
amb l’obra “Fuego Intencionado”
HORARIS CASA DE LA CULTURA:
De dilluns a divendres: de 8 a 14 h i de 15 a 21 h
Dissabte i diumenge: de 10 a 14 h

El Concurs-Exposició es regirà per les següents
BASES
• Podran participar totes aquelles persones que siguen
residents a la Comunitat Valenciana, que deuran fer
una preinscripció, abans del 2 de novembre de 2018,
indicant el nombre d’obres que van a presentar, fins
un màxim de tres, a la direcció:
concursdepintura@fallaplazamayor.com
• La tècnica pictòrica i el tema de les obres serà lliure.
• El tamany de la pintura serà com a mínim de 30x40
cms. i com a màxim de 150x150 cms., amb un suport
adequat per a ser penjats a l’Exposició.
• Les obres pictòriques seran entregades a la Casa de la
Cultura d’Alzira, situada al carrer Escoles Pies, nº 4, entre
els dies 2 i 8 de novembre de 2018. A la part de darrere
del quadre, deurà portar apegat un sobre tancat amb
un títol i a l’interior del sobre les dades personals de
l’artista: nom, adressa, telèfon, mail i fotocòpia del D.N.I.;
i una breu explicació de l’obra i la tècnica emprada,
amb un màxim de 600 caràcters, omplint el formulari
PDF que se’ls facilitarà després de fer la preinscripció,
la qual figurarà al peu del quadre els dies de l’exposició.
• Els concursants estaran obligats a deixar les seues obres
exposades fins que acabe l’Exposició.
• Un jurat designat per esta Comissió, composat per
persones de reconegut prestigi en les arts pictòriques,
seleccionarà les obres que seran exposades, descartarà
aquelles que considere que no complixen amb la qualitat
exigida per a concursar i concedirà el premi. El veredicte
es farà públic el dia 15 de novembre, a l’Acte d’Apertura
de l’Exposició.
• El lliurament de Premis s’efectuarà el dia 23 de novembre,
en l’Acte de Clausura de la XXIII Setmana Cultural. L’obra
guanyadora passarà a ser propietat de la Comissió.
La resta de les obres seran recollides pels autors, després
de clausurada l’Exposició i fins el 15 de desembre,
acreditant la seua propietat mijantçant el rebut que
se’ls entregarà quan dipositen les obres.
NOTES: Si el Jurat considera que les obres presentades no
tenen un mínim de qualitat exigible, podrà declarar desert el
premi.
L’Associació Cultural Falla Plaça Major i la Casa de la
Cultura d’Alzira, no es fan responsables dels danys que es
pugueren ocasionar a les obres que es presenten.
El propi fet de la presentació d’obres al concurs significa que coneix les bases i les accepta en tot el seu contingut.

Organitza:

Associació Cultural
Falla Plaça Major d’Alzira

Col·labora:

Patrocina:

Gráficas

San Bernardo • Alzira •

☎ 96 241 03 36

