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AN19
AN és un festival de propostes
artístiques desenvolupades per
creadors de tots els registres creatius,
ocupant l’espai públic i llocs no
convencionals del centre de Campos.

01/PARTICIPANTS
Hi poden participar tots els artistes i
creadors nacionals i internacionals de
qualsevol disciplina artística, així com
també els col·lectius, entitats i
associacions que promoguin l’art.

La 8a edició d’AN tindrà lloc divendres
2 d’agost de 2019, de 18 a 01.00 hores.

02/ESPAIS
AN vol vincular l’art a espais expositius
no convencionals per potenciar així el
seu tema, referent o discurs.
Per a propostes específiques i
instal·lacions podeu consultar els
espais a la web d’AN19.
www.artnitcampos.com

La participació a AN19 es regula
segons aquestes bases.

03/PROPOSTES
Es poden presentar projectes de
qualsevol disciplina artística o
llenguatge creatiu. Cada artista o
col·lectiu pot presentar el número de
propostes que estimi oportú (Un full
d’inscripció per proposta). Les
propostes presentades poden ser
d’obra ja produïda o a produir.
AN és una plataforma artística que no
està subjecte a interessos comercials.
Per això durant l’esdeveniment no
podrà existir venda directa d’obra ni
aquesta podrà comptar amb preus
visibles pel visitant, però sí que es
podran gestionar acords comercials.
AN no rebrà cap percentatge de venda
ni tramitarà cap gestió de transmissió.
04/INSCRIPCIÓ
El termini d’inscripció finalitza el
30.04.19. La documentació a adjuntar
amb el full d’inscripció és: fotocòpia
DNI,NIE o passaport, dossier de la
proposta, 3 fotografies (2MG) per a la
web i text per a la web. Aquests
documents son obligatoris per a que la
proposta sigui vàlida.
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La inscripció i documentació
necessària es pot presentar en
format digital al correu electrònic:
artnitcampos@gmail.com, o imprès
al registre de l’Ajuntament de
Campos. Plaça Major, 1 - 07630 Campos. De 8 a 14 hores.
05/SELECCIÓ DE PROPOSTES
La comissió AN és l’única
responsable de seleccionar les
propostes artístiques que es
presentin des d’avui i fins al proper
30 d’abril. Sobretot es valoraran les
obres site specific i les instal·lacions
concretes a més de la tècnica,
missatge, materials i creativitat. Es
donarà una especial prioritat a les
propostes pensades per a qualsevol
dels espais d’AN, siguin en interior o
exterior. Es cerca l’impacte visual
amb el públic i el diàleg de les
instal·lacions amb la seva realitat
contemporània i urbana.
De totes les propostes presentades,
en aquesta edició, es sel·leccionaran
un màxim de 60.
De la mateixa manera la comissió es
reserva el dret de col·laborar amb
aquells artistes, entitats, comissaris o
col·lectius que consideri adients i
distribuir els espais amb un criteri
que consideri oportú.
06/ASSIGNACIÓ D’ESPAIS
Els artistes podran proposar l’espai
concret on exhibir la seva proposta.
Una vegada realitzada la sel·lecció, la
comissió AN es reserva el dret de
reassignar l’espai. Quan es comuniqui
la resolució a l’artista, aquest podrà
realitzar les observacions que
consideri o renunciar al projecte.
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07/MUNTATGE
Sempre que sigui possible, el
muntatge corre a càrrec de l’artista.
L’organització de l’esdeveniment
disposa de personal voluntari i ofereix
suport tècnic durant el muntatge i el
desmuntatge de les exposicions. En
cas que l’artista no hi pugui ser
present, l’organització es farà càrrec
del muntatge seguint les indicacions
de l’artista. En cas de necessitar un
reforç s’ha d’indicar a l’apartat
d’observacions del full d’inscripció.

08/TRANSPORT
AN assumeix el transport de les obres
ja produïdes fins al lloc de
l’esdeveniment i la posterior entrega
als artistes en el domicili de recollida.

09/PRODUCCIÓ
AN es fa càrrec de les despeses de
producció que ho requereixin sempre i
quan aquestes siguin creades ex
profeso per AN. Els materials i
produccions d’aquestes propostes
s’hauràn de consultar amb la comissió
d’acord amb els recursos que es
tenguin a l’abast. Totes les despeses
s’hauran de justificar mitjançant factura.

11/FACTURACIÓ
Totes les despeses generades d’AN
(produccions, honoraris d’exhibició...)
s’han de presentar mitjançant factura a
nom de l’Ajuntament de Campos.
No son vàlids els tiquets ni rebuts de
compra.
Les dades de facturació són:
Ajuntament de Campos - P0700013F Plaça Major, 1 - 07630 Campos - IB.
Totes les factures s’han de presentar
abans del 30.09.19 mitjançant
correu electrònic.
artnitcampos@gmail.com

12/TRASLLAT I ALLOTJAMENT
El trasllat (avió/vaixell) a AN anirà a
càrrec de l’artista. AN realitzarà el
transport des de l’aeroport fins al
municipi.

TIMING AN19
30.04.19
Termini de la convocatòria.
artnitcampos@gmail.com
15.05.19
Comunicació artistes sel·leccionats.
31.07.19
Dia límit de muntatge d’espais interiors.
01.08.19
10.00 h Preview AN19 per artistes,
comissaris, premsa i organització.
02.08.19
18.00 a 01.00 h AN19 horari expositiu.
A partir de les 23.00 h ANparty.
04.08.19
Dia de sortida de l’allotjament.

AN disposa d’allotjament gratuït, en
règim d’habitació compartida, del 29
de juliol al 4 d’agost, pels artistes
participants que ho sol·licitin. Aquest
està a 5km del centre i es recomana
un transport independent.

30.09.19
Darrer dia d’entrega de factures.
artnitcampos@gmail.com

Si es vol rebre informació de
l’allotjament s’ha d’indicar al full
d’inscripció.

AN17
http://2017.artnitcampos.com
AN16
http://2016.artnitcampos.com
AN15
http://2015.artnitcampos.com
AN14
http://artnitcampos14.wordpress.com
AN13
http://artnitcampos13.wordpress.com
AN12
http://artnitcampos12.wordpress.com

10/CONTRACTE I HONORARIS
AN formalitzarà un contracte amb els
artistes sel·leccionats; contracte privat
de cessió d'obra per a la seva
comunicació pública, tant si és obra
preexistent com a obra inèdita.
Els artistes rebran uns honoraris. Es
destinarà el 25% del pressupost total
d’AN a repartir entre els artistes
sel·leccionats (3.000€ a repartir).
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+ INFO

facebook | instagram | vimeo

