CROMÁTICA: VI BIENAL DE PINTURA XUVENIL

A Fundación Cum Laude organiza “CROMATICA VI BIENAL DE PINTURA XUVENIL ” Esta
edición celebrarase do 16 de maio ao 6 de setembro de 2020 no Museo Municipal de
Ourense
Consciente de que os mozos son o futuro das artes e co interese de ofrecer ao público
a oportunidade de coñecer o traballo destes creadores, a Fundación Cum Laude
organiza a sexta edición da Bienal de Pintura Cromática Xove; cuberto pola positiva
acollida que recibiron as edicións anteriores de público e artistas.
O obxectivo desta Bienal é dar a oportunidade aos mozos pintores de amosar as súas
obras máis representativas.
A apertura da Bienal terá lugar o 16 de maio pola tarde e será aberta. Como en
edicións anteriores, o público xogará un papel fundamental no desenvolvemento da
Bienal; xa que a súa opinión decidirá a quen se concede o "Premio do público". Para
iso, cada persoa pode votar, ao longo da exposición, unha das obras expostas. Ao final
do mesmo, outorgarase o reconto de votos e o recoñecemento.
Bases da convocatoria :
1.- Poderán participar todos os artistas que desexen entre 18 e 35 anos inclusive de
calquera nacionalidade.
2.- Cada artista poderá participar cun máximo dunha obra. Non se fará unha selección
previa das obras máis aló da inscrición na Bienal reunindo os requisitos establecidos
nesta convocatoria. As obras serán aceptadas por rigorosa orde de recepción do
rexistro ata completar a capacidade da sala de exposicións. Se se chega ao espazo
dispoñible na sala, a inscrición pecharase incluso antes do prazo para a mesma
3.– Tanto o tema como as técnicas empregadas están declaradas libres. Cando se abra
o rexistro, os autores enviarán unha fotografía, de boa calidade, do traballo elixido
para participar na Bienal a: fundacioncumlaude@gmail.com especificando: autor,
título, tamaño e técnica empregada.

4. - Non hai límite de medidas no formato das obras, aínda que o Consello da
Fundación, segundo a capacidade da sala de exposicións, pode descartar aquelas obras
de gran formato que non se adapten ao espazo da sala.

5. - As inscricións deberán enviarse entre o 1 e o 15 de abril de 2020. Para inscribirse
enviarase unha foto, de boa calidade, do traballo elixido para participar na Bienal, por
correo electrónico coa información do autor, título, tamaño e técnica empregada para
fundacioncumlaude@gmail.com. Non se aceptarán obras despois do prazo. Unha vez
finalizado o prazo de inscrición, a Fundación Cum Laude contactará cos autores para
xestionar a recepción das obras.
6.-Poderán participar na Bienal todos aqueles artistas que fosen premiados en
edicións anteriores co premio do xurado; podendo optar só ao "Premio do Público".
7.– As obras deberán estar listas para colgar na exposición.
8.–. Nesta edición o envío e devolución das obras de España e Portugal correrá a cargo
da Fundación Cum Laude en colaboración coa Fundación SEUR. A fundación non se fai
responsable da perda ou da deterioración das obras, sen embargo, asegurará a súa
correcta manipulación e coidará ao máximo a súa manipulación, cada artista poderá
contratar, se o considera, un seguro para o transporte da obra. Solicítase que as obras
sexan enviadas correctamente e etiquetadas como FRAGILE e ben protexidas. Unha
mala protección da obra será motivo de rexeitamento da mesma. Todos os traballos
que non respecten as especificacións serán automaticamente rexeitados.
9. - No caso de que o artista desexe que, se alguén está interesado na súa obra, a
Fundación Cum Laude proporciona ao individuo unha forma de contacto con el; terá
que especificalo ao rexistrarse por correo electrónico Se xorde unha oportunidade de
venda, a Fundación Cum Laude só facilitará o contacto entre artista e potencial
comprador; manténdose fóra da transacción por completo.

10. - Haberá dous premios de traballo: 'Recoñecemento do xurado', dotado cun
premio en metálico por valor de 1000 euros. O xurado estará composto por tres
expertos no mundo da arte; e 'Recoñecemento popular' pola obra máis votada polo
público, dotado cun premio en metálico por valor de 400 euros.

11- Todas as obras expostas, premiadas ou non, serán devoltas ao enderezo de envío e
á atención do artista; e enviaranse entre o 8 e o 18 de setembro.

